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	 •	 ทุุกบทุความทุ่�ต่ีพิิมพ์ิในวารสารร่มพิฤกษ์์	เป็็นทัุศนะและข้้อคิดเห็็นข้องผู้้้เข่้ยน	มิใช่่ทัุศนะข้อง
มห็าวิทุยาลัยเกริกห็รือกองบรรณาธิิการ	
	 •	 กองบรรณาธิิการไม่สงวนสิทุธิิ�ในการคัดลอก	แต่ีต้ีองอ้างอิงแสดงทุ่�มาชั่ดเจน
	 •	 ทุุกบทุความทุ่�ได้รับการต่ีพิิมพ์ิในวารสารร่มพิฤกษ์์	ผู่้านการตีรวจและป็ระเมินโดยผู้้้ทุรงคุณวุฒิิ
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วารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 วารสารร่มพฤกษ์์	มหาวิทยาลััยเกริก	เป็็นวารสารวิชาการท่�รองรับการเผยแพร่
ผลังานด้้านมนุษ์ยศาสตร์แลัะสังคมศาสตร์	 โด้ยให้ความสำาคัญกับศาสตร์ทางด้้านการ
บริหารการจััด้การ	 สังคมศาสตร์	 นิเทศศาสตร์	 นิติศาสตร์	 แลัะศิลัป็ศาสตร์	 ซ่ึ่�งต่พิมพ์
มากกว่าสามทศวรรษ์	 เน้นเน้�อหาท่�เก่�ยวข้้องกับการเป็ล่ั�ยนแป็ลังข้องปั็จัจััยอันม่
ผลักระทบต่อคุณภาพช่วิตแลัะสังคมไทย	 สร้างองค์ความร้้ใหม่	 โด้ยมุ่งเน้นให้เกิด้การ
พัฒนางานวิจััยท่�ม่คุณภาพทางวิชาการเพ้�อสังคม	อ่กทั�งตระหนักถ่ึงความสำาคัญข้องการ
ข้ยายบทบาททางวิชาการต่อสังคมวงกว้าง	แลัะ	การพัฒนามหาวิทยาลััยให้เป็็นแหล่ัง
ความร้้ท่�มาจัากผลังานวิจััยข้องอาจัารย์	 นักวิจััย	 นักวิชาการ	 แลัะนักศ่กษ์า	 เพ้�อเข้้าส่้
การเป็็นสังคมฐานความร้้	(Knowledge	Based	Society)	โดยจัดพิิมพ์ิปีละ 3 ฉบับ
แลัะเผยแพร่ในร้ป็แบบอิเล็ักทรอนิกส์	

	 กองบรรณาธิิการวารสารร่มพฤกษ์์ม่นโยบายแลัะเกณฑ์์การรับพิิจารณาและ
ตีพิิมพ์ิบทความซ่่ึ่งไม่เคยเสนอเพ่่ิอขอตีพิิมพ์ิ และไม่เคยเผยแพิร่ในเอกสารฉบับอ่่นๆ 
มาก่อนหน้านี� และไม่ใช่่บทความวิจัยจากงานวิจัยในชั่�นเรียน ไม่ใช่่บทความวิจัยจาก
งานวิจัยสถาบัน	โด้ยบทความท่�จัะได้้รับการพิจัารณาต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์นั�นต้อง
ผ่านการป็ระเมินบทความจัากผ้้ทรงคุณวุฒิซ่ึ่�งไม่ทราบช้�อผ้้แต่งแลัะผ้้แต่งไม่ทราบช้�อ
ผ้้ทรงคุณวุฒิ	 (Double	Blind	Peer	Review)	จัากสาข้าวิชาท่�เก่�ยวข้้องอย่างน้อย	2	
ท่าน	 บทความทั�งหมด้ท่�ต่พิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์์	 มหาวิทยาลััยฯ	 สงวนลัิข้สิทธิิ�ตาม	
พระราชบัญญัติลิัข้สิทธิิ�	พ.ศ.2537	

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ้�อเผยแพร่วิทยาการแลัะความร้้ใหม่ๆ	 ในสาข้าวิชาท่�เปิ็ด้การเร่ยนการ
สอนในมหาวิทยาลััย
	 2.	 เพ้�อส่งเสริมอาจัารย์ผ้้สอนในสาข้าวิชาต่างๆ	 ตลัอด้จันผ้้ทรงคุณวุฒิใน
การนำาเสนอผลังานทางวิชาการ
	 3.	 เพ้�อเป็็นเอกสารป็ระกอบการศ่กษ์าในระดั้บอุด้มศ่กษ์า
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กำาหนดการออกวารสาร ปีการศ่ึกษาละ 3 ฉบับ 
     ฉบับท่ี 1  มกราคม – เมษายน 
     ฉบับท่ี 2  พิฤษภาคม – สิงหาคม 
    ฉบับท่ี 3  กันยายน – ธันวาคม

		 ปี็	พ.ศ.	2564	วารสารร่มพฤกษ์์รับต่พิมพ์บทความในป็ระเด็้นด้้านมนุษ์ยศาสตร์
แลัะสังคมศาสตร์	ผ้้สนใจัส่งบทความโด้ยลังทะเบ่ยนสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์์ท่�	https://
so05.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index	หร้อติด้ต่อสอบถึามรายลัะเอ่ยด้
ท่�	02-552-3500-9	ต่อ	402	
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บทบรรณาธิการ

	 วารสารร่มพฤกษ์์	 เป็็นวารสารวิชาการข้องมหาวิทยาลััยเกริกท่�ด้ำาเนินการมา

จันถ่ึงปี็ท่�	 39	 แล้ัว	 โด้ยฉบับน่�เป็็นฉบับท่�	 3	 ข้องปี็	 2564	 วารสารร่มพฤกษ์์ได้้รับการ

รับรองคุณภาพให้จััด้อย้่ในฐานข้้อม้ลัดั้ชน่การอ้างอิงวารสารไทย	กลุ่ัม	1	(TCI	1)	จ่ังให้

ความสำาคัญยิ�งกับคุณภาพข้องบทความท่�ต่พิมพ์เผยแพร่	 โด้ยกำาหนด้กระบวนการท่�ม่

มาตรฐาน	ม่การคัด้เล้ัอกผ้้ทรงคุณวุฒิท่�จัะมาทำาหน้าท่�ป็ระเมินบทความ	

	 สำาหรับวารสารร่มพฤกษ์์ฉบับ	เด้้อนกันยายน	–	เด้้อนธัินวาคม	ปี็	2564	นับ

เป็็นปี็ท่�	39	ฉบับท่�	3	ม่บทความต่พิมพ์รวมจัำานวน	11	บทความ	ภายใต้ป็ระเด็้นหลััก	

(Theme)	 ว่า	 การจัดการ การประเมิน และการปรับตัว (MANAGEMENT,	

EVALUATION	AND	ADAPTATION)	ซ่ึ่�งแต่ลัะบทความม่สาระสำาคัญท่�น่าสนใจั	ดั้งน่�		

	 ป็ระเดิ้มบทความแรกด้้วยบทความวิจััย	เร้�อง	“ร้ป็แบบการเร่ยนการสอนเพ้�อ

ส่งเสริมความคิด้สร้างสรรค์แลัะทักษ์ะการทำางานข้องนักออกแบบส้�อดิ้จิัทัลั”	 โด้ย	

ณป็ภัช		วชิรกลิั�นข้จัร	แลัะ	กฤษ์มันต์		วัฒนาณรงค์	ซ่ึ่�งได้้ทำาการสังเคราะห์แลัะพัฒนา

ร้ป็แบบการเร่ยนการสอนเพ้�อส่งเสริมความคิด้สร้างสรรค์แลัะทักษ์ะการทำางานข้อง

นักออกแบบส้�อดิ้จิัทัลั	 แลัะทำาการป็ระเมินความเหมาะสมร้ป็แบบการเร่ยนการสอน

ดั้งกล่ัาวแล้ัว	พบว่า	อย้ใ่นระด้บัมากท่�สุด้	ม่รายลัะเอ่ยด้ต่าง	ๆ 	ท่�น่าสนใจัท่เด่้ยว	บทความ

วิจััยลัำาดั้บต่อมาเป็็นเร้�อง	 “อิทธิิพลัส่งผ่านข้องการให้คำาแนะนำาป็ร่กษ์าท่�เช้�อมโยงแรง

บันด้าลัใจั	 ความสามารถึทางนวัตกรรมแลัะความพร้อมในการเป็็นผ้้ป็ระกอบการไป็ส่้

ความตั�งใจัในการเป็็นผ้้ป็ระกอบการข้องสมาชิกศ้นย์บ่มเพาะผ้้ป็ระกอบการ

อาช่วศ่กษ์า”	 โด้ย	 พรรณสิยา	 	 นิธิิกิตติ�สุข้เกษ์ม	 บุญฑ์วรรณ	 วิงวอน	 แลัะ	 เผ่าไทย	

วงศ์เหลัา	 ทำาการศ่กษ์าถ่ึง	 อิทธิิพลัส่งผ่านข้องการให้คำาแนะนำาป็ร่กษ์าท่�เช้�อมโยงแรง

บันด้าลัใจั	ความสามารถึทางนวัตกรรม	แลัะความพร้อมในการเป็็นผ้้ป็ระกอบการไป็ส่้

ความตั�งใจัในการเป็็นผ้้ป็ระกอบการข้องสมาชิกศ้นยบ่์มเพาะผ้้ป็ระกอบการอาช่วศ่กษ์า

ข้องรัฐบาลั	ซ่ึ่�งม่ป็ระเด็้นท่�น่าสนใจัติด้ตามเช่นกัน	

	 บทความวิจััยเร้�องท่�	3	แลัะเร้�องท่�	4	ยงัคงเก่�ยวข้้องกับสถึาบันการศ่กษ์า	ได้้แก่		

“การติด้ตามแลัะป็ระเมินผลัโครงการตามแผนงานยุทธิศาสตร์พัฒนาการศ่กษ์าเพ้�อ



ความยั�งยน้ป็ระจัำาปี็งบป็ระมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวทิยาลััยราชภฏับ้านสมเด็้จัเจ้ัาพระยา”	

โด้ย	อาร่วรรณ	เอ่�ยมสะอาด้	ซ่ึ่�งเป็็นงานวิจััยป็ระเมินผลัโครงการ	 ผ้้สนใจัเก่�ยวกับการ

ติด้ตามป็ระเมินผลัโครงการสามารถึศ่กษ์าเร่ยนร้้เป็็นกรณ่ศ่กษ์าได้้	 ถัึด้มาเป็็นเร้�อง	

“ปั็จัจััยท่�ส่งผลัต่อป็ระสิทธิิผลัการบริหารสถึานศ่กษ์า	 โรงเร่ยนสุรศักดิ้�มนตร่”	 โด้ย	

วชิรวิทย์		จัตุเทน	ซ่ึ่�งพบว่า	ปั็จัจััยท่�ส่งผลัต่อป็ระสิทธิิผลัการบริหารสถึานศ่กษ์าท่�ส้งสุด้	

ค้อ	 ด้้านบทบาทหน้าท่�คร้ผ้้สอน	 เป็็นอ่กเร้�องท่�สามารถึใช้เป็็นกรณ่ศ่กษ์าได้้สำาหรับผ้้ท่�

สนใจัศ่กษ์าเก่�ยวกับการบริหารสถึานศ่กษ์าในระดั้บมัธิยมศ่กษ์า

	 บทความวิจััย	เร้�องท่�	5	“ป็ระสิทธิิผลัข้องโป็รแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธิารณสขุ้ป็ระจัำาหม่้บ้านเพ้�อป้็องกันโรคหลัอด้เล้ัอด้สมองในผ้ป่้็วยโรคความดั้นโลัหิต

ส้ง	ตำาบลัสระป็ระด่้้		อำาเภอวิเช่ยรบุร่		จัังหวัด้เพชรบ้รณ์”	โด้ย	ปิ็ยธิิด้า		ข้วัญลัอย	แลัะ	

ลััฆว่		ปิ็ยะบัณฑิ์ตกุลั	เป็็นงานวิจััยก่�งทด้ลัอง	(Quasi	Experimental	Research)	เพ้�อ

ศ่กษ์าป็ระสิทธิิผลัข้องโป็รแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธิารณสุข้ป็ระจัำาหม่้บ้าน

เพ้�อป้็องกันโรคหลัอด้เล้ัอด้สมองในผ้้ป่็วยโรคความดั้นโลัหิตส้ง	ซ่ึ่�งได้้ผลัการศ่กษ์าท่�น่า

สนใจัไม่น้อย	ผ้้สนใจัป็ระสงค์ทำาการวิจััยแบบก่�งทด้ลัองสามารถึศ่กษ์าเร้�องน่�เป็็นตัวอย่าง

ได้้เช่นกัน	

	 บทความวิจััยเร้�องท่�	6	แลัะเร้�องท่�	7	นำาเสนอป็ระเด็้นการท่องเท่�ยว	ค้อ	“ร้ป็

แบบการจััด้การอุบัติภัยอย่างม่ส่วนร่วมท่�เกิด้กับนักท่องเท่�ยวแลัะคนในชุมชนเกาะยอ	

อำาเภอเม้อง	จัังหวัด้สงข้ลัา”	โด้ย	จัำาเน่ยร	ชุณหโสภาค	วุฒิชัย	อินทร์แก้ว	สมพลั	ทุ่งหว้า	

รุ่งรัตนา	เจัริญจิัตต์	แลัะ	เสาวน่ย์	สมันต์ตร่พร		ส่วนเร้�องท่�	7	ค้อ	“แรงจ้ังใจัผลัักดั้นแลัะ

ด่้งด้้ด้ข้องนักท่องเท่�ยวต่างชาติในการท่องเท่�ยวเร้อสำาราญในเข้ตป็ระเทศไทย”	 โด้ย	

ชญาณิศา	วงษ์์พันธ์ุิ	แลัะ	อัศวิน	แสงพิกุลั	แม้ในช่วงน่�อุตสาหกรรมการท่องเท่�ยวจัะอย้่

ในช่วงชะลัอตัวอย่างมาก	 อันเน้�องมาจัากสถึานการณ์โรคระบาด้โควิด้-19	 ก็ตาม	 แต่

งานวิจััยด้้านการท่องเท่�ยวก็ควรม่การด้ำาเนินการต่อไป็	อย่างน้อยเม้�อสถึานการณ์กลัับ

ส่้ภาวะป็กติก็จัะสามารถึนำางานวิจััยมาป็ระยุกต์ใช้ในป็ระเด็้นท่�เป็็นป็ระโยชน์ต่อการ

พัฒนาการท่องเท่�ยวต่อไป็ได้้	ส่วนบทความเร้�องท่�	8	“การป็รับตัวข้องชาวนา	บ้านท่าสวาย 

ตำาบลัท่าแด้ง	 อำาเภอหนองไผ่	 จัังหวัด้เพชรบ้รณ์”	 โด้ย	 ชเนตต่	 พิพัฒนางก้ร	 ทำาการ
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บทคัดย่อ
	 การวิิจััยครั�งน้ี้�ม้ีวัิตถุุประสงค์เพ่ื่�อ	1)	สังเคราะห์์และพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้
การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบ
ส่�อดิจิัทััล	 	 2)	 ประเมิีนี้ควิามีเห์มีาะสมีของรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้	 3)	 เปร้ยบ
เท้ัยบควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้กอ่นี้และห์ลงัเร้ยนี้		4)	เปร้ยบเท้ัยบ
ผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	และ	5)	ศึึกษาควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ของควิามีคิดสร้างสรรค์และ
ทัักษะการทัำางานี้กับผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ของผู้เร้ยนี้ท้ั�เร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการ
เร้ยนี้การสอนี้ท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้	 โดยใช้้กลุ่มีตัวิอย่างเป็นี้นัี้กศึึกษาระดับปริญญาตร้	 ชั้�นี้
ปีท้ั�	1	ห์ลักสูตรวิิทัยาศึาสตร์บัณฑิิต	สาขาวิิช้าเทัคโนี้โลย้มัีลติม้ีเด้ยและแอนิี้เมีชั้นี้	
มีห์าวิิทัยาลัยนี้อร์ทักรุงเทัพื่	 ภาคเร้ยนี้ท้ั�	 1	 ปีการศึึกษา	 2563	 จัำานี้วินี้	 30	 คนี้	
ได้มีาจัากการเล่อกแบบเจัาะจัง	 ผลการวิิจััยพื่บว่ิา	 รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�
พัื่ฒนี้าขึ�นี้	 แบ่งออกเป็นี้	 2	 ส่วินี้	 ได้แก่	 การพัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์และการ
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พัื่ฒนี้าทัักษะการทัำางานี้	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้ไดรั้บการประเมิีนี้ควิามีเห์มีาะ
สมีอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	 ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ก่อนี้และห์ลัง
เร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้	 โดยการทัดสอบด้วิยสถิุติ	 t-test	 for	
dependent	พื่บว่ิา	ระดับควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ห์ลังเร้ยนี้สูง
กว่ิาก่อนี้เร้ยนี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.01	ผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ก่อนี้
และห์ลังเร้ยนี้	วิิเคราะห์์โดยใช้้สถิุติ	Analysis	of	Covariance	พื่บว่ิา	กลุ่มีทัดลอง
สูงกว่ิากลุ่มีควิบคุมีอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	 .01	 และควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ของ
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้กับผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	พื่บว่ิา	ม้ีควิามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิ์ต่อกันี้อย่างไม่ีม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.05
คำาสำาคัญ : ควิามีคิดสร้างสรรค์;	ทัักษะการทัำางานี้;	นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล

Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were	1)	to	synthesize	and	develop	
a	 teaching	model	 for	enhancing	 the	creativity	and	skills	of	digital	
media	designers,	2)	to	assess	the	suitability	of	the	teaching	model,	
3)	to	compare	creativity	and	skills	before	and	after	learning	with	the	
model,	4)	to	compare	the	learning	achievement,	and	5)	to	study	the	
correlation	between	the	creativity	and	skills	of	students	and	learning	
achievement	of	the	students	studied	by	the	developed	model.		The	
samples	were	30	undergraduate	students,	the	first	year,	Bachelor	of	
Science	program	 in	Technology	Multimedia	 and	Animation,	North	
Bangkok	 University,	 in	 the	 first	 semester	 of	 academic	 year	 2020,	
selected	by	a	purposive	sampling	method.		The	results	of	this	study	
were	as	follows.		The	developed	model	was	divided	into	2	parts,	the	
part	of	creative	approach	and	skill	approach.	It	was	evaluated	at	the	
highest	level	of	suitability.		The	comparison	of	creativity	and	skills	
before	and	after	studied	with	the	developed	model	tested	by	a	t-test	
for	dependent	statistics	 found	that	the	after	 learning	scores	were	
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higher	than	those	before	learning	scores	at	the	significant	level	of	
.01.	The	learning	achievement	was	analyzed	by	using	the	Analysis	of	
Covariance	 statistics	 found	 that	 the	 learning	 achievement	 of	 the	
experimental	group	was	higher	than	the	control	group	at	the	significant	
level	 of	 .01.	 The	 correlation	 between	 the	 creativity	 and	 skills	 of	
students	and	the	student	learning	achievement	found	that	there	was	
no	significant	correlation	at	the	level	of	.05.
Keywords :	Creativity;	Skill;	Digital	Media	Designers

บทนำา
	 ในี้ปัจัจุับันี้ควิามีก้าวิห์น้ี้าทัางด้านี้เทัคโนี้โลย้ส่งผลต่อการใช้้ช้้วิิตประจัำาวัินี้
ของมีนุี้ษย์เป็นี้อย่างมีาก	 การพัื่ฒนี้าทัางด้านี้เทัคโนี้โลย้ส่งผลให้์โลกแคบลงด้วิย
การใช้้คอมีพิื่วิเตอร์และเคร่�องม่ีออุปกรณ์ส่�อสาร	 เคร่�องม่ีออำานี้วิยควิามีสะดวิก
ต่างๆ	 และมี้การใช้้เทัคโนี้โลย้อินี้เทัอร์เน็ี้ตเข้ามีาม้ีบทับาทัต่อช้้วิิตประจัำาวัินี้ของ
มีนุี้ษย์มีากขึ�นี้	ด้วิยคุณสมีบัติการเข้าถึุงกลุ่มีเป้าห์มีายจัำานี้วินี้มีากในี้เวิลาอนัี้รวิดเร็วิ
และใช้้ต้นี้ทุันี้ตำ�าจึังทัำาให้์ม้ีการพื่ยายามีใช้้ประโยช้น์ี้จัากอินี้เทัอร์เน็ี้ตในี้รูปแบบ
ต่างๆ	อาทิั	การประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์องค์กร	การโฆษณาสินี้ค้า	การติดต่อส่�อสาร	ควิามี
บันี้เทิังในี้ครอบครัวิ	 (ภูเมีธิ์	 นิี้ธิิ์กุลปร้ช้า	 และ	 อารยะ	 ศึร้กัลยาณบุตร,	 2558)	
ผู้ประกอบการจัำานี้วินี้มีากได้หั์นี้มีาให้์ควิามีสนี้ใจัและใช้้รูปแบบการส่�อสารการ
ตลาดผ่านี้ช่้องทัางออนี้ไลน์ี้เพ่ื่�อตอบสนี้องควิามีต้องการของผู้บริโภคยุคให์ม่ีและ
ได้พัื่ฒนี้ารูปแบบของส่�อดิจิัทััลขึ�นี้มีาเพ่ื่�อทัดแทันี้ส่�อในี้รูปแบบเดิมีในี้การโฆษณา
ประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ซึึ่�งม้ีควิามีประห์ยัดเข้าถึุงกลุ่มีเป้าห์มีาย	 และยังคงคุณภาพื่ในี้การ
ส่�อสารควิามีห์มีายได้เป็นี้อย่างด้	 ส่�อดิจิัทััลถูุกจััดให์้เป็นี้ส่�อทัรงอิทัธิิ์พื่ลท้ั�แสดง
บทับาทัและผลกระทับในี้วิงกว้ิางได้ทัั�งทัางเศึรษฐกิจั	สังคมี	ในี้ช้้วิิตประจัำาวัินี้และ
ในี้ช้้วิิตการทัำางานี้ของผู้คนี้จัำานี้วินี้มีาก	ซึึ่�งส่�อดิจิัทััลแห่์งยคุสมัียให์ม่ีน้ี้�แตกตา่งจัาก
ส่�อดิจิัทััลห์ร่อส่�ออ่�นี้ๆ	 ในี้ยุคสมัียก่อนี้	 โดยเฉพื่าะประเด็นี้ของการบูรณาการ
ควิามีรู้ท้ั�ห์ลากห์ลายเข้าด้วิยกันี้ซึึ่�งไม่ีเฉพื่าะแต่ควิามีรู้ในี้เชิ้งเทัคนิี้คเทัคโนี้โลย้
ดิจิัทััลและคอมีพิื่วิเตอร์เท่ัานัี้�นี้ท้ั�จัำาเป็นี้ต้องม้ี	 แต่ควิามีรู้ในี้เชิ้งควิามีคิดริเริ�มี
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สร้างสรรค์เพ่ื่�อการผลิตส่�อได้อย่างม่ีออาช้้พื่ก็เป็นี้ควิามีรู้ท้ั�ไม่ีอาจัมีองข้ามีได้	
(ชุ้ติสันี้ต์		เกิดวิิบูลย์เวิช้,	2560)	
	 อาช้้พื่นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	ค่อ	การปรับเปล้�ยนี้วิิถุ้เดิมีของนัี้กออกแบบและ
สร้างสรรค์ส่�อในี้รูปแบบออฟไลน์ี้มีาให้์ควิามีสำาคัญกับการนี้ำาเสนี้อคอนี้เทันี้ต์ในี้
รูปแบบออนี้ไลน์ี้	ผู้ประกอบอาช้้พื่นัี้กออกแบบกราฟิกห์ร่อนัี้กพัื่ฒนี้าส่�อมัีลติม้ีเด้ย
และงานี้แอนี้เิมีชั้นี้ก็ต้องพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่ของตนี้เองให์เ้ป็นี้ผู้ม้ีทัักษะในี้การทัำางานี้
และม้ีควิามีคิดสร้างสรรค์ควิบคู่กันี้ไป	 สถุานี้ศึึกษาท้ั�เปิดสอนี้ในี้ห์ลักสูตรท้ั�
เก้�ยวิข้องจึังต้องพัื่ฒนี้าบัณฑิิตท้ั�ส่งออกสู่ตลาดแรงงานี้ให์้ม้ีควิามีรู้ควิามีสามีารถุ
และตอบโจัทัยก์ารเป็นี้นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	การจััดกระบวินี้การเร้ยนี้รู้ให้์ผู้เร้ยนี้
ม้ีทัักษะในี้การปฏิิบัติงานี้ม้ีควิามีสำาคัญอย่างมีาก	เพ่ื่�อให้์ผู้เร้ยนี้เกิดการเร้ยนี้รู้และ
สามีารถุนี้ำาไปใช้้ปฏิิบัติงานี้ได้ในี้ช้้วิิตจัริงต่อไป	 ผู้สอนี้ต้องห์าวิิธ้ิ์ในี้การจััด
กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้รวิมีถุงึการนี้ำาเทัคโนี้โลยม้ีาใช้้ในี้การดำาเนิี้นี้กิจักรรมีให้์
สอดคล้องกับผู้เร้ยนี้	 รวิมีถึุงควิามีแตกต่างระห์ว่ิางบุคคลด้วิย	 จัากการสำารวิจั
ควิามีต้องการของนัี้กศึึกษาท้ั�เร้ยนี้ในี้สาขาวิิช้าท้ั�เก้�ยวิข้องกับการออกแบบผลงานี้
กราฟิกและแอนิี้เมีชั้นี้	พื่บว่ิา	นัี้กศึึกษาม้ีควิามีต้องการในี้การพัื่ฒนี้าด้านี้ควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการปฏิิบัติ	ดังนัี้�นี้	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�เน้ี้นี้การพัื่ฒนี้า
ด้านี้ทัักษะพิื่สัย	 (Psycho-Motor	 Domain)	 จึังเป็นี้รูปแบบท้ั�ช่้วิยพัื่ฒนี้าควิามี
สามีารถุของผู้เร้ยนี้ในี้ด้านี้การปฏิิบัติ	(ทิัศึนี้า	แขมีมีณ้,	2545)	รวิมีถึุงการนี้ำาแนี้วิคิด
ในี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�ส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์เข้ามีาใช้้ในี้การจััดการ
เร้ยนี้การสอนี้จัะเป็นี้ตัวิช่้วิยกระตุ้นี้ให้์ผู้เร้ยนี้ม้ีพื่ฤติกรรมีท้ั�พึื่งประสงค์ต่อการเป็นี้
นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลได้	
	 จัากควิามีสำาคัญดังกล่าวิ	 ผู้วิิจััยจึังพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อ
ส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	เพ่ื่�อ
ใช้้เป็นี้แนี้วิทัางในี้การพื่ัฒนี้าพื่ฤติกรรมีของผู้เร้ยนี้โดยมี้กระบวินี้การจััดการเร้ยนี้
การสอนี้	 	 กิจักรรมีท้ั�มี้ควิามีสอดคล้องกับแนี้วิคิดทัฤษฎ้ีท้ั�มุ่ีงพัื่ฒนี้าควิามีคิด
สร้างสรรคแ์ละทัักษะการทัำางานี้	เพ่ื่�อให์ผู้้เร้ยนี้เกดิพื่ฤตกิรรมีท้ั�พึื่งประสงคเ์ห์มีาะ
สำาห์รับการเป็นี้นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1)	เพ่ื่�อสังเคราะห์์และพื่ฒันี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อสง่เสริมีควิามีคดิ
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล
	 2)	 เพ่ื่�อประเมิีนี้ควิามีเห์มีาะสมีของรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมี
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบ	ส่�อดิจิัทััล	
	 3)	เพ่ื่�อเปร้ยบเท้ัยบควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ก่อนี้และห์ลัง
เร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อสง่เสริมีควิามีคดิสร้างสรรคแ์ละทัักษะการ
ทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล
	 4)	 เพ่ื่�อเปร้ยบเท้ัยบผลสัมีฤทัธิิ์�ของการใช้้รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่ง
เสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	ท้ั�ส่งผล
ต่อควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้		
	 5)	เพ่ื่�อศึึกษาควิามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ์ของควิามีคดิสร้างสรรคแ์ละทัักษะการทัำางานี้กบั
ผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ของผู้เร้ยนี้ท้ั�เร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้

ขอบเขตของการวิจัย
	 ในี้การศึึกษาการพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนี้ักออกแบบส่�อดิจิัทััลม้ีขอบเขตในี้การวิิจััย	
ดังน้ี้�
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
	 ประช้ากรท้ั�ใช้้ในี้การวิิจััย	ค่อ	นัี้กศึึกษาระดับปริญญาตร้ท้ั�ศึึกษาในี้สาขาวิิช้า
ท้ั�เก้�ยวิข้องกับการออกแบบส่�อดิจิัทััล	 ห์ลักสูตรวิิทัยาศึาสตร์บัณฑิิตของสถุาบันี้
การศึึกษาเอกช้นี้	ในี้เขตภาคกลาง	จัำานี้วินี้	10	สถุาบันี้	1,156	คนี้	(สำานัี้กงานี้การ
อุดมีศึึกษา,	2561)
	 กลุ่มีตัวิอย่าง		ค่อ		นัี้กศึึกษาระดับปริญญาตร้	ชั้�นี้ปีท้ั�	1	ห์ลักสูตรวิิทัยาศึาสตร์
บัณฑิิต		สาขาวิิช้าเทัคโนี้โลยมั้ีลติม้ีเด้ยและแอนิี้เมีชั้นี้	มีห์าวิิทัยาลัยนี้อร์ทักรุงเทัพื่	
ท้ั�ลงทัะเบ้ยนี้เร้ยนี้ในี้รายวิิช้า	MTA312	 การสร้างส่�อแอนิี้เมีชั้นี้และกราฟฟิกเชิ้ง
โต้ตอบ	ภาคเร้ยนี้ท้ั�	1/2563	ได้มีาจัากการเล่อกตัวิอยา่งแบบเจัาะจัง	(Purposive	
Sampling)	จัำานี้วินี้	2	ห้์อง	รวิมีทัั�งสิ�นี้	60	คนี้	โดยแบ่งเป็นี้กลุ่มีทัดลองและกลุ่มี
ควิบคุมี	
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 2. ตัวแปรท่ีศึกษา	ได้แก่	
	 2.1	ตัวิแปรต้นี้	ค่อ	การจััดการเร้ยนี้การสอนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้
เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล
	 2.2	 ตัวิแปรตามี	 ได้แก่	 ผลการประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการ
ทัำางานี้และผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้
 3. ด้านการประเมิน
	 3.1	 การประเมีินี้พื่ฤติกรรมีด้านี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้
ของนัี้กศึึกษาห์ลังจัากเร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	
	 3.2	การวัิดผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้รู้	

ประโยชน์ของการวิจัย
	 1)	แนี้วิทัางการจััดกิจักรรมีตามีรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามี
คิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลสามีารถุบูรณาการ
เข้ากับรายวิิช้าเร้ยนี้	 ซึึ่�งจัะส่งผลให้์นัี้กศึึกษาได้ฝึึกฝึนี้ทัักษะการทัำางานี้และเกิด
ควิามีคิดสร้างสรรค์ในี้การพื่ัฒนี้าต่อยอดผลงานี้ในี้รูปแบบส่�อดิจิัทััลเพ่ื่�อส่งเสริมี
ด้านี้อาช้้พื่นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลเม่ี�อได้ปฏิิบัติงานี้จัริง	
	 2)	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการ
ทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลสามีารถุนี้ำาไปประยุกต์ใช้้ควิบคู่กับห์ลักสูตร	
เน่ี้�อห์าวิิช้าท้ั�เก้�ยวิข้องให้์เกิดควิามีเห์มีาะสมีและม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่ได้

กรอบแนวคิดของการวิจัย
	 ในี้การศึึกษาวิิจััยเร่�อง	 รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	 ม้ีกรอบแนี้วิคิดของ
การวิิจััย		ดังน้ี้�
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ภาพท่ี 1 กรอบแนี้วิคิดของการวิิจััย

ทบทวนวรรณกรรม
	 ในี้การดำาเนิี้นี้การวิิจััย	เร่�อง	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	ผู้วิิจััยได้ศึึกษาศึึกษา
เอกสาร	ทัฤษฎ้ี	แนี้วิคิดและงานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้องเพ่ื่�อใช้้เป็นี้แนี้วิทัางในี้การพัื่ฒนี้า
รูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้และการทัดลองโดย	 บุญช้มี	 ศึร้สะอาด	 (2541)	
ได้อธิิ์บายถึุงการสอนี้ไว้ิว่ิา	 ค่อ	การถุ่ายทัอดควิามีรู้ฝึึกให้์ผู้เร้ยนี้คิดแก้ปัญห์าต่าง	ๆ 
รวิมีถุงึการจััดสิ�งแวิดลอ้มีและประสบการณเ์พ่ื่�อให์ส่้งเสริมีกิจักรรมีการเร้ยนี้รู้	โดย
ผู้สอนี้จัะคัดเล่อกแนี้วิทัางและวิิธ้ิ์การสอนี้ท้ั�เห์มีาะสมีกับผู้เร้ยนี้และรายวิิช้าท้ั�สอนี้	
จััดกิจักรรมีตามีจุัดประสงค์เชิ้งพื่ฤติกรรมีท้ั�ต้องการให้์เกิดขึ�นี้	วัิดและสรุปผลการ
เร้ยนี้รู้	 การจััดการเร้ยนี้รู้เป็นี้กระบวินี้การท้ั�ม้ีระบบระเบ้ยบครอบคลุมีการ
ดำาเนิี้นี้งานี้ตั�งแต่การวิางแผนี้การจััดการเร้ยนี้รู้จันี้ถึุงการประเมิีนี้ผล	(วิิชั้ย	ประสิทัธ์ิ์
วุิฒิเวิช้ช์้,	2542)	
	 สุวิิธิิ์ดา	จัรุงเก้ยรติกุล	(2561)	กล่าวิว่ิา	ทัักษะการคิดสร้างสรรค์และทัักษะ
การทัำางานี้เป็นี้ส่วินี้ประกอบของทัักษะการเร้ยนี้รู้ในี้ศึตวิรรษท้ั�	 21	 การจััดการ
ศึึกษาและการเร้ยนี้รู้ควิรม้ีเป้าห์มีายสำาคัญในี้การพัื่ฒนี้าคนี้ในี้ฐานี้ะพื่ลเม่ีองให้์
เป็นี้มีนุี้ษย์ท้ั�สมีบูรณ์ม้ีทัักษะจัำาเป็นี้และสามีารถุอยู่ร่วิมีกับผู้อ่�นี้อย่างม้ีควิามีสุข	
ม้ีภาวิะผู้นี้ำาการเร้ยนี้รู้ด้วิยตนี้เองอย่างต่อเน่ี้�องตลอดช้้วิิต	โดยเน้ี้นี้การเร้ยนี้รู้เพ่ื่�อ
สร้างเสริมีแรงบันี้ดาลใจัให้์ม้ีช้้วิิตอยู่อย่างม้ีควิามีห์มีาย	 การเร้ยนี้รู้เพ่ื่�อบ่มีเพื่าะ
ควิามีคิดสร้างสรรค์	 ควิามีสามีารถุในี้การรังสรรค์สิ�งให์ม่ีๆ	 และการเร้ยนี้รู้เพ่ื่�อ
การนี้ำาไปปฏิิบัติมุ่ีงสร้างการทัำางานี้ให้์เกิดผลสัมีฤทัธิิ์�	 ทัั�งน้ี้�	 ห์ลักสูตรและวิิธ้ิ์การ

การจััดการเร้ยนี้การสอนี้ด้วิยรูปแบบ

การเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด

สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้

ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล

-	ผลการประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์

และทัักษะการทัำางานี้

-	ผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
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จััดการศึึกษาและการเร้ยนี้รู้ในี้ศึตวิรรษท้ั�	21	ควิรจััดให้์ผู้เร้ยนี้ได้เร้ยนี้รู้และพัื่ฒนี้า
ตนี้เองอย่างต่อเน่ี้�องมิีใช่้การจัดจัำาเน่ี้�อห์าวิิช้าเน้ี้นี้การเร้ยนี้รู้ท้ั�เกิดจัากควิามี
ต้องการของผู้เร้ยนี้อยา่งแท้ัจัริงและลงม่ีอปฏิิบัติเพ่ื่�อให้์เกิดประสบการณ์ตรงและ
ต่อยอดควิามีรู้นัี้�นี้ได้ด้วิยตนี้เอง	 ผู้สอนี้ต้องสามีารถุสร้างและออกแบบสภาพื่
แวิดล้อมีในี้การเร้ยนี้รู้ท้ั�ม้ีบรรยากาศึเก่�อห์นุี้นี้และเอ่�อต่อการเร้ยนี้รู้อย่างม้ี
เป้าห์มีาย	ซิึ่มีพ์ื่ซัึ่นี้	(Simpson,	1972)	กล่าวิว่ิา	ทัักษะเป็นี้เร่�องท้ั�ม้ีควิามีเก้�ยวิข้อง
กับพัื่ฒนี้าการทัางกายของผู้เร้ยนี้	 เป็นี้ควิามีสามีารถุในี้การประสานี้การทัำางานี้
ของกล้ามีเน่ี้�อห์ร่อร่างกายในี้การทัำางานี้ท้ั�ม้ีควิามีซัึ่บซ้ึ่อนี้	 และต้องอาศัึยควิามี
สามีารถุในี้การใช้้กล้ามีเน่ี้�อห์ลาย	 ๆ	 ส่วินี้	 การทัำางานี้ดังกล่าวิเกิดขึ�นี้ได้จัากการ
สั�งงานี้ของสมีองซึ่ึ�งต้องม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับควิามีรู้สึกท้ั�เกิดขึ�นี้ทัักษะปฏิิบัติน้ี้�
สามีารถุพัื่ฒนี้าได้ด้วิยการฝึึกฝึนี้	ซึึ่�งห์ากได้รับการฝึึกฝึนี้ท้ั�ด้แล้วิจัะเกดิควิามีถูุกต้อง	
ควิามีคล่องแคล่วิ	ควิามีเช้้�ยวิช้าญช้ำานี้าญการ	และควิามีคงทันี้	ผลของพื่ฤติกรรมี
ห์ร่อการกระทัำาสามีารถุสังเกตได้จัากควิามีรวิดเร็วิ	 ควิามีแม่ีนี้ยำา	 ควิามีเร็วิห์ร่อ
ควิามีราบร่�นี้ในี้การจััดการ	สิริชั้ย	ด้เลิศึ	(2558)	ได้ศึึกษาวิิจััยเร่�อง	กระบวินี้การ
พัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์ในี้สถุาบันี้การศึึกษาระดับอุดมีศึึกษาท้ั�ม้ีอัตลักษณ์เชิ้ง
สร้างสรรค์	โดยใช้้วิิธ้ิ์การสัมีภาษณ์เชิ้งลึกจัากผู้บริห์ารและผู้เช้้�ยวิช้าญในี้	กลุ่มีสาขา
วิิช้า	4	กลุ่มีสาขาวิิช้า	ได้แก่	1.	กลุ่มีสาขาวิิช้าศิึลปะ	2.	ศิึลปะประยุกต์	3.	มีนุี้ษย์
ศึาสตร์และ	สังคมีศึาสตร์	และ	4.	วิิทัยาศึาสตร์และเทัคโนี้โลย	้ผลการศึึกษา	พื่บว่ิา	
กระบวินี้การพัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์ม้ี	 5	 ขั�นี้ตอนี้	 ค่อ	 1.	 ควิามีรู้ในี้ศึาสตร์	
2.	 การพัื่ฒนี้าทัักษะและทััศึนี้คติ	 3.	 การสร้างควิามีคิด	 4.	 การกลั�นี้กรองแนี้วิ
ควิามีคิด	 และ	 5.	 การสร้างอัตลักษณ์	 ซึึ่�งควิามีคิดสร้างสรรค์ถูุกสอดแทัรกในี้
กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้มีากน้ี้อยต่างกันี้	 โดยควิามีสร้างสรรค์เป็นี้ทัั�งศึาสตร์	
(Science)	 และศิึลป์	 (Art)	 ท้ั�แต่ละสาขาวิิช้าม้ีมีากน้ี้อยต่างกันี้ทัำาให้์การแสดงออก
ด้านี้ควิามีคิดแตกต่างกันี้	ควิามีสรา้งสรรค์เกิดจัากควิามีคิดผ่านี้การแสดงออกดว้ิย
ผลงานี้สร้างสรรค์ 

วิธีการวิจัย
		 การวิิจััยเร่�อง	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และ
ทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	เป็นี้การวิิจััยและพัื่ฒนี้า	(Research	
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and	 Development)	 ซึึ่�งผู้วิิจััยม้ีวิิธ้ิ์การดำาเนิี้นี้การวิิจััยและเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	
ตามีกระบวินี้การ	ดังต่อไปน้ี้�
 ขั�นท่ี 1	ประกอบด้วิย
	 1.1	ศึึกษาห์ลักการ	แนี้วิคิด	และรูปแบบการจััดการเร้ยนี้รู้	ดังต่อไปน้ี้�
	 	 1.1.1	ทัฤษฎ้ีการจััดการเร้ยนี้รู้	
	 	 1.1.2	แนี้วิทัางการพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้
	 	 1.1.3	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์
	 	 1.1.4	รูปแบบการสอนี้ทัักษะปฏิิบัติ	
	 1.2	 วิิเคราะห์์ปัญห์าท้ั�เกิดกับผู้เร้ยนี้จัากการสังเกตพื่ฤติกรรมีของผู้เร้ยนี้	
พื่บว่ิา	ผู้เร้ยนี้ท้ั�ศึึกษาในี้รายวิิช้าท้ั�เก้�ยวิกับการออกแบบส่�อดิจิัทััลต้องใช้้ทัักษะการ
ปฏิิบัติในี้รูปแบบของการใช้้โปรแกรมีเพ่ื่�อพัื่ฒนี้าผลงานี้	 และต้องใช้้ควิามีคิด
สร้างสรรค์ในี้การสร้างสรรค์ผลงานี้ท้ั�ม้ีควิามีสวิยงามีแปลกให์มี่	 และสามีารถุนี้ำา
ไปใช้้ประโยช้น์ี้ได้	ห์ลังจัากการสังเกตพื่ฤติกรรมีของผู้เร้ยนี้สามีารถุวิิเคราะห์์สภาพื่
ปัญห์าได้	ดังน้ี้�
	 	 1.2.1	 ผู้เร้ยนี้บางส่วินี้ม้ีทัักษะการปฏิิบัติท้ั�ค่อนี้ข้างตำ�าซึึ่�งส่งผลต่อการ
พัื่ฒนี้าผลงานี้	เช่้นี้	การเล่อกใช้้เคร่�องม่ีอในี้โปรแกรมีนี้ำามีาสร้างวัิตถุุต่างๆ	ในี้ผล
งานี้	
	 	 1.2.2	ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีรู้เก้�ยวิกับองค์ประกอบศิึลป์	ได้แก่	รูปร่าง	รูปทัรง	ส้	
การจััดองค์ประกอบในี้ผลงานี้ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อ
	 	 1.2.3	ผู้เร้ยนี้ม้ีระดับควิามีคิดสร้างสรรค์ท้ั�แตกต่างกันี้	ส่งผลต่อผลงานี้ท้ั�
ถูุกสร้างขึ�นี้		
	 	 1.2.4	 ขาดการค้นี้ควิ้าข้อมูีลประกอบการออกแบบและสร้างผลงานี้ส่�อ
ดิจิัทััล
	 	 1.2.5	การขาดการสร้างแรงบันี้ดาลใจัท้ั�เห์มีาะสมี
	 	 1.2.6	ไม่ีกล้าแสดงออกทัางควิามีคิดเห็์นี้	กลัวิผิดพื่ลาด	
	 	 1.2.7	ควิามีกลัวิการถูุกตำาห์นิี้	ห์ร่อคำาวิิจัารณ์	ทัำาให้์ขาดควิามีเช่้�อมัี�นี้ในี้
ตนี้เอง
	 	 1.2.8	สภาพื่แวิดล้อมีไม่ีส่งเสริมีให้์เกิดควิามีคิดสร้างสรรค์	
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	 ซึึ่�งผู้วิิจััยได้นี้ำาผลการวิิเคราะห์์สภาพื่ปัญห์าดังกล่าวิ	 มีาใช้้ในี้การพื่ัฒนี้า
รูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้ในี้ขั�นี้ตอนี้ต่อไป
	 1.3	 ประเมิีนี้ควิามีต้องการของผู้เร้ยนี้โดยผู้วิิจััยใช้้แบบสอบถุามีควิามี
ต้องการของผู้เร้ยนี้ท้ั�ม้ีต่อการพัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการปฏิิบัติของ
นัี้กศึึกษาระดับปริญญาตร้ท้ั�ผู้วิิจััยสร้างขึ�นี้เพ่ื่�อนี้ำาผลท้ั�ได้มีาวิิเคราะห์์ควิามีตอ้งการ
สำาห์รับนี้ำาไปใช้้ในี้การพัื่ฒนี้ารูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้	 ผลการวิิเคราะห์์
ข้อมูีลจัากแบบสอบถุามี	 พื่บว่ิา	 ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีต้องการในี้การพัื่ฒนี้าควิามีคิด
สร้างสรรค์	ม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีาก	( 	=	3.79,	S.D.	=	0.56)	และผู้เร้ยนี้
ม้ีควิามีต้องการในี้การพัื่ฒนี้าทัักษะการปฏิิบัติ	 ม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีาก	
( 	=	3.54,	S.D.	=	0.63)	
 ขั�นท่ี 2 กำาห์นี้ดวัิตถุุประสงค์ในี้การพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่ง
เสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	ดังน้ี้�
	 	 2.1	เพ่ื่�อส่งเสริมีทัักษะการคิดสร้างสรรค์สำาห์รับนี้ำามีาใช้้ในี้การพัื่ฒนี้าผล
งานี้การออกแบบส่�อดิจิัทััล	
	 	 2.2	เพ่ื่�อฝึึกฝึนี้ทัักษะการปฏิิบัติ	ได้แก่	การเริ�มีต้นี้ออกแบบ	การใช้้อุปกรณ์	
รวิมีถึุงโปรแกรมีท้ั�สนัี้บสนุี้นี้การออกแบบส่�อดิจิัทััล
	 	 2.3	 เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าผู้เร้ยนี้ให้์สามีารถุปฏิิบัติงานี้ด้านี้การออกแบบส่�อดิจัิทััล
ได้อย่างม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่
 ขั�นท่ี 3 การสังเคราะห์์และพัื่ฒนี้ารูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้	(D1)	
	 	 3.1	ผู้วิิจััยได้ทัำาการคัดเล่อกรูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�มุ่ีงเน้ี้นี้การ
พัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์	 และทัักษะการปฏิิบัติงานี้	 จัากนัี้�นี้นี้ำามีาใช้้ในี้การ
วิิเคราะห์์และคัดเล่อกกระบวินี้การท้ั�เห์มีาะสมี	เพ่ื่�อนี้ำามีาพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้
การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	 ของนัี้กออกแบบ
ส่�อดิจิัทััล	ดังตารางท้ั�	1
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ตารางท่ี 1 การวิิเคราะห์์ข้อมูีลรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้

กระบวนการ

ด้านทักษะปฏิบัติงาน ด้านความสร้างสรรค์

รูปแบบการเรียน

การตามแนวคิด

การพัฒนาทักษ

สอนะปฏิบัติของ

ซิมพ์ซัน  

รูปแบบการ

เรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของ

แฮโรว์

รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะ

ปฏิบัติของเดวีส์

รูปแบบการสอน

เพื่อพัฒนาวาม

คิดสร้างสรรค์

ตามแนวคิด

ของกิลฟอร์ด

ทฤษฏีของ

ทอร์แรนซ์ 

(Torrance)

ทฤษฏีของจุงส์ 

(Jung)

ขั้นการเตรียม P P P
ขั้นฝึกฝน P P P P P
ขั้นเกิดทักษะ P P P P
ขั้นการประยุกต์ใช้ P P

	 จัากตารางท้ั�	1	แสดงการวิิเคราะห์์ข้อมูีลรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้โดยแบ่ง
กระบวินี้การออกเป็นี้	4	ขั�นี้	ได้แก่	ขั�นี้การเตร้ยมี		ขั�นี้ฝึึกฝึนี้		ขั�นี้เกิดทัักษะ	และ
ขั�นี้การประยุกต์ใช้้	และทัำาการคัดเล่อกวิิธ้ิ์การท้ั�เห์มีาะสมีกับขั�นี้ตอนี้ดังกล่าวิจัาก
รูปแบบท้ั�ได้ศึึกษา
	 3.2	ผู้วิิจััยกำาห์นี้ดกรอบแนี้วิคิดและดำาเนิี้นี้การพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การ
สอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อ
ดิจิัทััลโดยกำาห์นี้ดปัจัจััยนี้ำาเข้า	(Input)	กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้	(Process)	และ
ผลผลิต	 (Output)	 กำาห์นี้ดวัิตถุุประสงค์เน่ี้�อห์าทัางการเร้ยนี้จัากง่ายไปห์ายาก	
วิางแผนี้การประเมีินี้ผลการเร้ยนี้รู้และการปฏิิบัติเล่อกรูปแบบวิิธ้ิ์การสอนี้และ
กิจักรรมีให์เ้ห์มีาะสมีกบัผู้เร้ยนี้	คัดเล่อกห์ร่อพัื่ฒนี้าส่�อประกอบการเร้ยนี้การสอนี้		
	 3.3	 สร้างแบบประเมิีนี้ควิามีคิดเห็์นี้สำาห์รับผู้เช้้�ยวิช้าญท้ั�ม้ีต่อควิามีเห์มีาะ
สมีของรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการ
ทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	 แบ่งการประเมิีนี้ออกเป็นี้	 3	 ด้านี้	 ได้แก่	 ด้านี้
ควิามีสำาคัญ	แนี้วิคิด	และควิามีห์มีายของรูปแบบ	ด้านี้กระบวินี้การจััดการเร้ยนี้
การสอนี้ตามีรูปแบบ	 และด้านี้การนี้ำาไปใช้้ประโยช้น์ี้	 โดยใช้้รูปแบบมีาตรส่วินี้
ประมีาณค่า	(Rating	Scale)	แบ่งคะแนี้นี้ออกเป็นี้	5	ระดับ	ดำาเนิี้นี้การห์าควิามี
สอดคล้องระห์ว่ิางข้อคำาถุามีกับวัิตถุุประสงค์	 โดยใช้้การวิิเคราะห์์ค่าดัช้น้ี้ควิามี
สอดคล้อง	IOC	(Index	of	Congruence)	โดยพิื่จัารณาเล่อกใช้้ข้อคำาถุามีท้ั�ม้ีค่า	
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IOC	 มีากกว่ิา	 0.50	 ขึ�นี้ไป	 จัากนัี้�นี้จััดทัำาแบบประเมีินี้ควิามีคิดเห็์นี้สำาห์รับผู้
เช้้�ยวิช้าญท้ั�ม้ีต่อควิามีเห์มีาะสมีของรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามี
คิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	
	 3.4	 สร้างแบบประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้เพ่ื่�อใช้้
สำาห์รับประเมิีนี้ผลงานี้การออกแบบส่�อดิจิัทััล	โดยศึึกษาห์ลักการ	แนี้วิคิด	ทัฤษฎ้ี	
รวิมีถึุงเอกสารท้ั�เก้�ยวิข้องกับการสร้างแบบประเมิีนี้ด้านี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และ
ด้านี้ทัักษะการปฏิิบัติ	ผู้วิิจััยกำาห์นี้ดข้อคำาถุามีในี้แบบประเมิีนี้	โดยแบ่งการประเมิีนี้
ออกเป็นี้	3	ด้านี้	ได้แก่	ด้านี้ควิามีคิดสร้างสรรค์	ด้านี้ทัักษะการทัำางานี้	และด้านี้
การใช้้ประโยช้น์ี้	 โดยแบ่งคะแนี้นี้ออกเป็นี้	 4	 ระดับ	 ตามีแนี้วิคิดของ	 กิลฟอร์ด	
(1959)	ดังน้ี้�
	 การกำาห์นี้ดเกณฑ์ิคะแนี้นี้การประเมิีนี้	ประกอบด้วิย
	 4	ห์มีายถึุง	ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ด้มีาก
	 3	ห์มีายถึุง	ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ด้
	 2	ห์มีายถึุง	ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้พื่อใช้้
	 1	ห์มีายถึุง	ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ควิรปรับปรุง
	 นี้ำาแบบประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	 เพ่ื่�อใช้้สำาห์รับ
ประเมิีนี้ผลงานี้การออกแบบส่�อดิจิัทััลท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้	 ให้์ผู้ทัรงคุณวุิฒิประเมิีนี้เพ่ื่�อ
พิื่จัารณาควิามีสอดคล้องระห์ว่ิางข้อคำาถุามีกับวัิตถุุประสงค์	 โดยใช้้การวิิเคราะห์์
ค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคลอ้ง	IOC	(Index	of	Congruence)	พื่จิัารณาเล่อกใช้้ข้อคำาถุามี
ท้ั�ม้ีค่า	IOC	มีากกว่ิา	0.50	ขึ�นี้ไป	จัากนัี้�นี้จััดทัำาแบบประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์
และทัักษะการทัำางานี้	 เพ่ื่�อนี้ำาไปใช้้ในี้การประเมิีนี้ผลงานี้ของผู้เร้ยนี้ในี้ขั�นี้การ
จััดการเร้ยนี้การสอนี้ต่อไป	
	 3.5	นี้ำารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะ
การทัำางานี้	 ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	 ท้ั�ผ่านี้การปรับปรุงแก้ไขควิามีถูุกต้อง
เร้ยบร้อยแล้วิให้์ผู้เช้้�ยวิช้าญด้านี้รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้	 จัำานี้วินี้	 9	 ท่ัานี้	 เพ่ื่�อ
ประเมิีนี้ควิามีเห์มีาะสมีของรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้	(R

1
)	

 ขั�นท่ี 4 	ปรับปรุงรูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้ให้์ม้ีควิามีเห์มีาะสมี	(D
2
)	

ตามีผลการประเมีนิี้และคำาแนี้ะนี้ำาจัากผู้เช้้�ยวิช้าญจััดทัำาคู่ม่ีอรูปแบบการเร้ยนี้การ
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สอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อ
ดิจิัทััล	จัากนัี้�นี้นี้ำามีาทัดลองใช้้กับผู้เร้ยนี้ซึึ่�งเป็นี้กลุ่มีตัวิอย่างและประเมิีนี้ผล	(R

2
)	

โดยม้ีขั�นี้ตอนี้	ดังน้ี้�	
	 4.1	กำาห์นี้ดรายวิิช้าท้ั�ใช้้ในี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้	 ซึึ่�งเป็นี้รายวิิช้าปฏิิบัติ	
โดยผู้วิิจััยเล่อกดำาเนิี้นี้กิจักรรมีการเร้ยนี้การสอนี้กับรายวิิช้า	MTA312	การสร้าง
ส่�อแอนิี้เมีชั้นี้และกราฟิกเชิ้งโต้ตอบ	 3(2-2-5)	 กำาห์นี้ดแผนี้การจััดการเร้ยนี้การ
สอนี้	 โดยม้ีกระบวินี้การตามีรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	กำาห์นี้ดวัิตถุุประสงค์
ในี้การจััดการเร้ยนี้รู้และวัิตถุุประสงค์เชิ้งพื่ฤติกรรมี	 กำาห์นี้ดโจัทัย์ปัญห์าสำาห์รับ
การออกแบบส่�อดิจิัทััลโดยจััดทัำาเป็นี้ใบงานี้เพ่ื่�อใช้้ในี้การจััดกิจักรรมีสำาห์รับผู้เร้ยนี้
และสร้างแบบทัดสอบวัิดผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	
	 4.2		ช้้�แจังวัิตถุุประสงค์ในี้การจััดการเร้ยนี้ให้์แก่ผู้เร้ยนี้ทัราบ	เพ่ื่�อสร้างควิามี
เข้าใจัให้์กับผู้เร้ยนี้
	 4.3	 ให้์ผู้เร้ยนี้ทัำาแบบทัดสอบวัิดผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	 ก่อนี้เร้ยนี้ด้วิยรูป
แบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อสง่เสริมีควิามีคดิสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของ
นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล
	 4.4	ดำาเนิี้นี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้	ตามีขั�นี้ตอนี้ท้ั�	1	
	 4.5	ดำาเนิี้นี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้	ตามีขั�นี้ตอนี้ท้ั�	2	จัากนัี้�นี้ให้์นัี้กศึึกษา
สร้างผลงานี้ตามีโจัทัย์ท้ั�กำาห์นี้ดให้์	และทัำาการประเมิีนี้ผลงานี้	ครั�งท้ั�	1
	 4.6	ดำาเนิี้นี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้	ตามีขั�นี้ตอนี้ท้ั�	3	จัากนัี้�นี้ให้์นัี้กศึึกษา
สร้างผลงานี้ตามีโจัทัย์ท้ั�กำาห์นี้ดให้์และทัำาการประเมิีนี้ผลงานี้	ครั�งท้ั�	2
	 4.7	ดำาเนิี้นี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้	ตามีขั�นี้ตอนี้ท้ั�	4	จัากนัี้�นี้ให้์นัี้กศึึกษา
สร้างผลงานี้ตามีโจัทัย์ท้ั�กำาห์นี้ดให้์	และทัำาการประเมิีนี้ผลงานี้	ครั�งท้ั�	3
	 4.8	 ให้์ผู้เร้ยนี้ทัำาแบบทัดสอบวัิดผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	 ห์ลังเร้ยนี้ด้วิยรูป
แบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อสง่เสริมีควิามีคดิสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของ
นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล
	 4.9	สรุปผลการจััดการเร้ยนี้การสอนี้
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 ขั�นท่ี 5	 วิิเคราะห์์และสรุปผล	 จััดทัำารูปเล่มีงานี้วิิจััยโดยผู้วิิจััยนี้ำาผลการ
ประเมิีนี้ทัั�ง	 3	 ครั�ง	 และผลการทัดสอบก่อนี้เร้ยนี้และห์ลังเร้ยนี้ของกลุ่มีตัวิอย่าง
มีาวิิเคราะห์์ข้อมูีลโดยใช้้สถิุติในี้การวิิจััย	จัากนัี้�นี้นี้ำาเสนี้อผลและจััดทัำารูปเล่มีการ
วิิจััย
 ขั�นท่ี 6 จััดทัำาบทัควิามีวิิจััย	และเผยแพื่ร่ในี้วิารสารงานี้วิิจััย

ผลการวิจัย
	 การวิิจััยเร่�อง	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และ
ทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลผู้วิิจััยได้เก็บรวิบรวิมีและวิิเคราะห์์
ข้อมูีลตามีขั�นี้ตอนี้และวัิตถุุประสงค์ของการวิิจััย	ดังต่อไปน้ี้�	
	 1) ผลการพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์
และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล		
	 จัากการวิิเคราะห์์รูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�มุ่ีงเน้ี้นี้การพัื่ฒนี้าห์ร่อ
ส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์	และรูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�มุ่ีงพัื่ฒนี้าทัักษะ
การปฏิิบัติงานี้ห์ร่อทัักษะพิื่สัยให้์แก่ผู้เร้ยนี้สามีารถุนี้ำามีาพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้
การสอนี้เพ่ื่�อสง่เสริมีควิามีคดิสร้างสรรคแ์ละทัักษะการทัำางานี้ของนี้กัออกแบบส่�อ
ดิจิัทััล	ดังภาพื่ท้ั�	2

รูปภาพท่ี 2 รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และ
ทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล



1

26 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

	 โดยม้ีกระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้ตามีรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมี
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	ดังตารางท้ั�	2

ตารางท่ี 2 กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้ตามีรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมี	
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	

ลำำาดับขัั้�นตอน พััฒนาความคิด

สร้างสรรค์

กิจกรรม

การเรียนการสอน

พััฒนาทักษะการ

ทำางาน

กิจกรรม

การเรียนการสอน

ผลำที�ได้รับ

ข้ันท่ี 1 กำาหนดปัญหา ให้โจทย์ปัญหา ความ

ต้องการ เพ่ือผูู้้เรียน

คิดแนวทางแก้ปัญหา

การสาธิิตและ

กระทำาตาม

ต้นแบบ

สาธิิตวิธีิการปฏิบัติ ให้

ผูู้้เรียนกระทำาตามพร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ทำางาน

ผูู้้เรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้

ปัญหา

ข้ันท่ี 2 ค้นคว้าหาแนวทาง

แก้ปัญหา

ให้ผูู้้เรียนสืบค้น

ข้อมูลจากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ

ฝึกปฏิบัติตาม

สถานการณ์์

กำาหนดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ 

เช่น รูปแบบผู้ลงาน เพ่ือ

ให้ผูู้้เรียนฝึกฝนทักษะ

ผูู้้เรียนมีแนวทางในการ

ปฏิบัติควบคู่กับการ

ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือใช้ใน

การแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้ลงาน

ข้ันท่ี 3 ค้นพบแนวทางและ

อธิิบายได้อย่าง

ชัดเจน

ทราบแนวทางจาก

การค้นหาข้อมูลเพ่ือ

ใช้ในการปัญหา ซ่่ง

สามารถอธิิบายท่ีมา

ท่ีไปได้

สร้างกลไกการ

ปฏิบัติอย่าง

เช่ียวชาญ

ใช้ทักษะท่ีได้ฝึกฝนมาใน

การพัฒนาผู้ลงานจาก

โจทย์หรือความต้องการท่ี

กำาหนดให้

ผูู้้เรียนพัฒนาผู้ลงานได้

ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง

ปฏิบัติตามผูู้้สอนให้คำา

แนะนำาเพ่ือให้ผูู้้เรียน

สามารถทำางานตาม

วัตถุประสงค์ได้

ข้ันท่ี 4 นำาแนวทางมาสร้าง

สรรค์ผู้ลงาน

เกิดความคิดริเร่ิมใน

การสร้างสรรค์

ผู้ลงาน

ประยุกต์ใช้งาน

อย่างสร้างสรรค์

ใช้ทักษะท่ีได้รับการ

ฝึกฝนพัฒนาผู้ลงานอย่าง

สร้างสรรค์

ได้ผู้ลงานท่ีถูกพัฒนาข้่น

จากความคิดสร้างสรรค์

 
	 จัากตารางท้ั�	 2	แสดงลำาดับขั�นี้ตอนี้กระบวินี้การเร้ยนี้การสอนี้ตามีรูปแบบ
การเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้ก
ออกแบบส่�อดิจิัทััล	 โดยแบ่งออกเป็นี้	4	 ขั�นี้	 ท้ั�จััดวิิธ้ิ์การสอนี้และกิจักรรมีแบบคู่
ขนี้านี้	 ค่อ	 ม้ีการจััดกิจักรรมีท้ั�พัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์และการจััดกิจักรรมีท้ั�
พัื่ฒนี้าทัักษะการทัำางานี้ควิบคู่กันี้ไป		
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	 2)	ผลการประเมีนิี้ควิามีเห์มีาะสมีของรปูแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมี
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลโดยผู้เช้้�ยวิช้าญ	
จัำานี้วินี้	9	ท่ัานี้	โดยม้ีภาพื่รวิมีผลคะแนี้นี้เฉล้�ยทุักด้านี้	ม้ีค่าเฉล้�ยในี้ระดับมีากท้ั�สุด	
( 	=	4.60,	S.D.	=	0.57)	ซึึ่�งแสดงให์เ้ห็์นี้ว่ิา	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อสง่เสริมี
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลม้ีควิามี
เห์มีาะสมีในี้ด้านี้แนี้วิคิด	 รูปแบบการจััดกิจักรรมีซึ่ึ�งสามีารถุนี้ำาไปใช้้ประโยช้น์ี้
ได้จัริง			
	 3)	 ผลการเปร้ยบเท้ัยบควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ก่อนี้และ
ห์ลังเร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะ
การทัำางานี้ของนี้ักออกแบบส่�อดิจิัทััล	 แบ่งการประเมีินี้ออกเป็นี้ผู้เร้ยนี้ประเมีินี้
ตนี้เอง	 และการประเมิีนี้โดยผู้สอนี้	พื่บว่ิา	 ผู้เร้ยนี้ม้ีควิามีคิดเห็์นี้ว่ิาตนี้เองม้ีการ
พัื่ฒนี้าระดับควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ห์ลงัเร้ยนี้โดยใช้้รูปแบบการ
เร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนี้ัก
ออกแบบส่�อดิจิัทััลสูงกว่ิาก่อนี้เร้ยนี้	อยา่งม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถุติิท้ั�ระดับ	.01	และจัาก
การประเมีินี้โดยผู้สอนี้แสดงให์้เห็์นี้ถึุงระดับควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการ
ทัำางานี้ห์ลังเร้ยนี้โดยใช้้รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์
และทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้สูงกว่ิาก่อนี้เร้ยนี้	อยา่ง
ม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.01	
	 4)	 ผลการเปร้ยบเท้ัยบผลสัมีฤทัธิิ์�ของการใช้้รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อ
ส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลท้ั�ส่ง
ผลต่อควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้โดยใช้้แบบทัดสอบก่อนี้และห์ลัง
เร้ยนี้	แบ่งการทัดลองออกเป็นี้	2	กลุ่มี		ค่อ	กลุ่มีทัดลอง	และกลุ่มีควิบคุมี		จัำานี้วินี้
กลุ่มีละ	 	30	คนี้	 	ทัำาแบบทัดสอบวัิดผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ก่อนี้และห์ลังเร้ยนี้	
พื่บว่ิา	กลุ่มีทัดลอง	ซึึ่�งจััดกิจักรรมีการเร้ยนี้การสอนี้ดว้ิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้
เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคดิสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนี้กัออกแบบส่�อดิจิัทััลท้ั�
พัื่ฒนี้าขึ�นี้ม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ย	 	=	37.01	ส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	S.D.	=	0.74	และ
กลุ่มีควิบคุมีท้ั�เร้ยนี้ในี้รูปแบบปกติม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ย	 	 =	 33.12	 ส่วินี้เบ้�ยงเบนี้
มีาตรฐานี้	 S.D.	 =	 0.74	 ซึึ่�งเม่ี�อนี้ำามีาวิิเคราะห์์ผลโดยใช้้สถุิติ	 Analysis	 of	
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Covariance	(ANCOVA)	พื่บว่ิา	ม้ีค่า	F	=	12.67	และม้ีค่า	P	=	.001	แสดงให้์เห็์นี้
ว่ิา	ผลสมัีฤทัธิ์ิ�ทัางการเร้ยนี้ของนี้กัศึึกษาท้ั�เป็นี้กลุ่มีทัดลองสงูกว่ิากลุ่มีควิบคมุีอยา่ง
ม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�	.01	
	 5)	ควิามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ์ของควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้กบัผลสัมีฤทัธิิ์�
ทัางการเร้ยนี้ของผู้เร้ยนี้ท้ั�เร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	 ผลการวิิเคราะห์์ค่า
ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์	(r)	พื่บว่ิา	ผลการประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้	
(ผู้เร้ยนี้ประเมิีนี้ตนี้เอง)	กับผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	(คะแนี้นี้ทัดสอบห์ลังเร้ยนี้)	ม้ี
ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กันี้ในี้ระดับค่อนี้ข้างตำ�าและม้ีค่า	Significant	level	เท่ัากับ	.075	ซึึ่�ง
มีากกว่ิา	.050	(.075	>	.050)	และผลการประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะ
การทัำางานี้	(ประเมีนิี้โดยผู้สอนี้)	กบัผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	(คะแนี้นี้ทัดสอบห์ลงั
เร้ยนี้)	ม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กันี้ในี้ระดับค่อนี้ข้างตำ�า	และม้ีค่า	Significant	level	เท่ัากับ	
.117	 ซึึ่�งมีากกว่ิา	 .050	 (.117	 >	 .050)	 จึังสรุปได้ว่ิา	 ผลการประเมิีนี้ควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้กับผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้	 (คะแนี้นี้ทัดสอบ
ห์ลังเร้ยนี้)	ไม่ีม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์เชิ้งเส้นี้ตรงต่อกันี้

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 สรุป และอภิปรายผล
	 1)	รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการ
ทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	แบ่งองค์ประกอบออกเป็นี้	3	ด้านี้		ได้แก่	
	 	 1.1	ด้านี้กระบวินี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้	แบ่งออกเป็นี้	2	ส่วินี้	ค่อ	การ
พัื่ฒนี้าควิามีคิดสร้างสรรค์และการพัื่ฒนี้าทัักษะการทัำางานี้
	 	 1.2	 ด้านี้กิจักรรมี	 โดยแบ่งการจััดกิจักรรมีออกเป็นี้	 4	 ช่้วิง	 ตามี
กระบวินี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้และมี้การสังเกตพื่ฤติกรรมีรวิมีถุึงประเมีินี้ผล
งานี้เป็นี้ระยะ		
	 	 1.3	ด้านี้การประเมิีนี้ผล	แบ่งออกเป็นี้	2	ส่วินี้	ค่อ	การประเมีนิี้พื่ฤติกรรมี
ของผู้เร้ยนี้โดยใช้้แบบประเมีินี้ควิามีคิดสร้างสรรค์	 และทัักษะการทัำางานี้ของนี้ัก
ออกแบบส่�อดิจิัทััลโดยผู้เร้ยนี้ประเมิีนี้ตนี้เองและการประเมิีนี้โดยผู้สอนี้และแบบ
วัิดผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้		
	 2)	 การประเมีินี้ควิามีเห์มีาะสมีของรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมี
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลจัากผู้เช้้�ยวิช้าญ	
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จัำานี้วินี้	9	ท่ัานี้	พื่บว่ิา	ควิามีคิดเห็์นี้ของผู้เช้้�ยวิช้าญเฉล้�ยในี้ภาพื่รวิมีทุักด้านี้ม้ีค่า
เฉล้�ยในี้ระดับมีากท้ั�สุด	( 	=	4.60,	S.D.	=	0.57)	ซึึ่�งแสดงให้์เห็์นี้ว่ิา	รูปแบบการ
เร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของ
นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลม้ีควิามีเห์มีาะสมีในี้ด้านี้แนี้วิคิด	รูปแบบการจััดกิจักรรมีซึึ่�ง
สามีารถุนี้ำาไปใช้้ประโยช้น์ี้ได้จัริง
	 3)	การเปร้ยบเท้ัยบระดับควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้กอ่นี้เร้ยนี้
และห์ลังเร้ยนี้	โดยใช้้รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามีคิดสร้างสรรค์และ
ทัักษะการทัำางานี้	ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	ท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้	พื่บว่ิา	จัากการประเมิีนี้
ตนี้เองของผู้เร้ยนี้และการประเมิีนี้โดยผู้สอนี้ม้ีผลการประเมิีนี้ระดับควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ห์ลังเร้ยนี้สูงกว่ิาก่อนี้เร้ยนี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัาง
สถิุติท้ั�ระดับ	 .01	 ซึึ่�งสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	บวิร	 เคร่อรัตน์ี้	 (2561)	กล่าวิถึุง	
การเปร้ยบเท้ัยบคะแนี้นี้ทัดสอบควิามีคิดสร้างสรรค์ของนัี้กศึึกษาก่อนี้เร้ยนี้และ
ภายห์ลังจัากเร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้เน้ี้นี้ควิามีคิดสร้างสรรค์ฯ	
ท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้	 ซึึ่�งผลพื่บว่ิา	 คะแนี้นี้ทัดสอบระดับควิามีคิดสร้างสรรค์ของนัี้กศึึกษา
ห์ลังเร้ยนี้สูงกว่ิาก่อนี้เร้ยนี้ทุักด้านี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.01
	 4)	 การเปร้ยบเท้ัยบผลสัมีฤทัธิิ์�โดยใช้้รูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมี
ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััล	 พื่บว่ิา	
นัี้กศึึกษาท้ั�เป็นี้กลุ่มีทัดลองม้ีผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้สูงกว่ิากลุ่มีควิบคุมีอยา่งม้ีนัี้ย
สำาคัญทัางสถิุติท้ั�	.01	ม้ีค่า	F	=	12.67	และม้ีค่า	P	=	.001	ซึึ่�งสอดคล้องกับผลงานี้
วิิจััยของ	 รอบทิัศึ	 ไวิยสุศึร้	 (2557)	 ท้ั�พื่บว่ิา	 นัี้กศึึกษาท้ั�ได้รับการฝึึกด้วิยเทัคนิี้ค
บริห์ารสมีองจัะมี้ผลสัมีฤทัธิ์ิ�ทัางการเร้ยนี้วิิช้าการคิดเชิ้งวิิจัารณญาณและ
สร้างสรรค์สูงกว่ิากลุ่มีควิบคุมีอยา่งม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.01	ดังนัี้�นี้	จึังแสดง
ให้์เห็์นี้ว่ิา	การใช้้รูปแบบการจััดการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�เห์มีาะสมีจัะสามีารถุส่งผลให้์
ผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ของผู้เร้ยนี้สูงขึ�นี้
	 5)	ผลการศึึกษาควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ของควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้
กับผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ของผู้เร้ยนี้ท้ั�เร้ยนี้ด้วิยรูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�
พัื่ฒนี้าขึ�นี้	พื่บว่ิา	ผลการประเมิีนี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ทัั�งรูป
แบบท้ั�ผู้เร้ยนี้ประเมีนิี้ตนี้เองและการประเมีนิี้โดยผู้สอนี้กบัผลสัมีฤทัธิ์ิ�ทัางการเร้ยนี้
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ไม่ีม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์เชิ้งเส้นี้ตรงต่อกันี้	ซึึ่�งแสดงให้์เห็์นี้ว่ิาถึุงแม้ีว่ิาผู้เร้ยนี้จัะม้ีควิามีคิด
สร้างสรรคแ์ละทัักษะการทัำางานี้ท้ั�ด้อาจัจัะมีผ้ลสมัีฤทัธิ์ิ�ทัางการเร้ยนี้ท้ั�ม้ีควิามีแตก
ต่างกันี้ได้
 ข้อเสนอแนะ	ผลจัากการพัื่ฒนี้ารูปแบบการเร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีควิามี
คิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของนัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลม้ีข้อเสนี้อแนี้ะ	
ดังต่อไปน้ี้�
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั�งนี�
	 1)	 การสร้างผลงานี้ในี้รูปแบบส่�อดิจิัทััลเป็นี้ผลงานี้ท้ั�ต้องใช้้ควิามีคิด
สร้างสรรค์และทัักษะในี้การออกแบบและพื่ัฒนี้าผลงานี้เมี่�อนี้ำาเข้าสู่การทัดลอง
ด้วิยระยะเวิลาท้ั�จัำากัด	 อาจัส่งผลต่อการพัื่ฒนี้าผลงานี้	 ดังนัี้�นี้	 จึังควิรวิางแผนี้ในี้
การจััดสรรระยะเวิลาในี้การพัื่ฒนี้าผลงานี้ให้์เห์มีาะสมีเพ่ื่�อให้์ได้มีาซึึ่�งผลงานี้การ
ออกแบบส่�อดิจิัทััลท้ั�ม้ีคุณภาพื่
	 2)		ระดับควิามีแตกต่างระห์ว่ิางบุคคลในี้ชั้�นี้เร้ยนี้ท้ั�ม้ีควิามีห์ลากห์ลายเป็นี้
ตัวิส่งผลให้์ผลงานี้การออกแบบส่�อดิจิัทััลม้ีควิามีแตกต่างกันี้จึังควิรจััดกลุ่มีระดับ
ควิามีสามีารถุของผู้เร้ยนี้ในี้ชั้�นี้เร้ยนี้เพ่ื่	�อไม่ีให้์เกิดควิามีเอนี้เอ้ยงในี้ด้านี้การประเมิีนี้
พื่ฤติกรรมี
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป
	 ควิรติดตามีพัื่ฒนี้าการทัางด้านี้ควิามีคิดสร้างสรรค์และทัักษะการทัำางานี้ของ
ผู้เร้ยนี้อย่างต่อเน่ี้�อง	 เพ่ื่�อควิามีคงทันี้ในี้การพื่ัฒนี้าพื่ฤติกรรมีท้ั�พึื่งประสงค์ของ
นัี้กออกแบบส่�อดิจิัทััลในี้ระยะยาวิ	
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บทคัดย่อ
	 การวิิจััยน้ี้�ม้ีวัิตถุุประสงค์	(1)	ศึึกษาควิามีสำาคัญด้านี้การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา	
แรงบันี้ดาลใจั	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ
และควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 (2)	 ศึึกษาอิทัธิิ์พื่ลส่งผ่านี้ของการให้์คำา
แนี้ะนี้ำาปรึกษาท้ั�เช่้�อมีโยงแรงบันี้ดาลใจั	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีและควิามี
พื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการไปสู่ควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 และ												
(3)	ศึึกษาองค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	เป็นี้การวิิจััยเชิ้ง
ปริมีาณ	เคร่�องม่ีอวิิจััย	ค่อ	แบบสอบถุามี	กลุ่มีตัวิอย่าง	ค่อ	สมีาชิ้กศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะ
ผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาของรัฐบาล	 393	 คนี้	 ใช้้วิิธ้ิ์การสุ่มีตัวิอย่างแบบห์ลาย
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ขั�นี้ตอนี้	วิิเคราะห์์ข้อมูีลโดยใช้้สถิุติพื่รรณนี้าห์าค่าควิามีถุ้�	ค่าร้อยละ	และค่าส่วินี้
เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	สถิุติอนุี้มีานี้วิิเคราะห์์ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ด้วิยสมีการโครงสร้างด้วิย
โปรแกรมี	LISREL	ผลการวิิจััยพื่บว่ิา	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีควิามีสำาคัญมีาก
ท้ั�สุดเป็นี้อันี้ดับแรก	โดยท้ั�ควิามีพื่รอ้มีในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบการ	ควิามีตั�งใจัในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการและแรงบันี้ดาลใจัม้ีควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุดเช่้นี้กันี้	 ยกเว้ินี้ควิามี
สามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีควิามีสำาคัญระดับมีาก	โดยม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้อง ² = 
161.85	df=140	p-value=0.09884	RMSEA=0.016	RMR=.011	NFI=1	NNFI=1	
GFI=.98	AGFI=.95	อยู่ในี้เกณฑ์ิท้ั�ยอมีรับได้และสอดคล้องกับข้อมูีลเชิ้งประจัักษ์
ท้ั�ระดับนัี้ยสำาคัญ	.01	โดยการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลส่งผ่านี้ต่อแรงบันี้ดาล
ใจัมีากท้ั�สุด	 รองลงมีา	 ค่อ	 การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามี
สามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	แรงบันี้ดาลใจัม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ	ควิามีสามีารถุทัางนี้วิตักรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงตอ่ควิามีตั�งใจัในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการ	ผลการศึึกษาองคป์ระกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบ
การขึ�นี้อยู่กับการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาผ่านี้แรงบันี้ดาลใจัและควิามีสามีารถุทัาง
นี้วัิตกรรมีท้ั�เช่้�อมีโยงกับควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	
คำาสำาคัญ :	การให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาปรกึษา;	แรงบันี้ดาลใจั;	ควิามีสามีารถุทัางนี้วิตักรรมี;	

ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ;	 ควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	(1)	to	study	the	importance	
of	 giving	 advice,	 inspiration,	 innovation	 capability,	 entrepreneurial	
readiness,	and	entrepreneurial	intent	(2)	to	study	the	transmission	
influence	of	mentoring	that	connects	inspiration,	innovativeness,	and	
entrepreneurial	readiness	towards	entrepreneurial	intention;	and	(3)	
to	 study	 entrepreneurial	 intention	 element.	 It	 is	 a	 quantitative	
research.	The	research	tool	was	a	questionnaire.	The	sample	group	
consisted	 of	 393	 members	 of	 the	 government	 vocational	
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entrepreneurship	 incubator	 center	 using	 a	multistage	 probability	
sampling	technique.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	statistics	
for	frequency,	percentage,	and	standard	deviation.	Inferential	statistics	
were	used	to	analyze	correlation	by	structural	equations	with	LISREL	
program.	The	results	of	the	research	showed	that	mentoring	was	the	
most	important	first.	The	entrepreneurial	readiness,	entrepreneurial	
intention,	and	inspiration	were	also	of	the	utmost	importance.	Except	
innovativeness	 was	 of	 high	 importance	 with	 conformity	 index	
χ²=161.85	df=140	p-value=0.09884	RMSEA=0.016	RMR=.011	NFI=1	
NNFI=1	GFI=.98	AGFI=.95.	These	were	within	the	acceptable	range	
and	was	 consistent	 with	 the	 empirical	 data	 at	 the	 .01	 level	 of	
significance.	The	most	transmission	influence	was	inspiration,	followed	
by	mentoring	had	a	direct	influence	on	innovativeness.	Inspiration	
had	an	indirect	influence	on	entrepreneurial	readiness.	Innovativeness	
had	 a	 direct	 influence	 on	 entrepreneurialintention.	 The	 research	
results	of	entrepreneurial	intention	element	was	based	on	providing	
mentoring	 through	 inspiration	 and	 innovativeness	 that	 linked	 to	
entrepreneurial	readiness.	
Keywords :	 Mentoring;	Inspiration;	Innovativeness;	Entrepreneurial	

Readiness;	Entrepreneurial	Intention

บทนำา
	 ปัจัจุับันี้การจััดการศึึกษาเพ่ื่�อพัื่ฒนี้าควิามีเป็นี้ผู้ประกอบการเป็นี้ห์นึี้�งในี้
ทัักษะสำาคัญแห่์งศึตวิรรษ	ท้ั�	21	ท้ั�ได้รับควิามีสนี้ใจัและมีก้ารดำาเนิี้นี้การเพิื่�มีมีากขึ�นี้	
เพื่ราะผู้ประกอบการเป็นี้ผู้ขับเคล่�อนี้ธุิ์รกิจัด้วิยการประยุกต์ใช้้นี้วัิตกรรมีมีา	
สนัี้บสนุี้นี้ให้์เกิดควิามีคิดสร้างสรรค์ในี้การพัื่ฒนี้าผลิตภัณฑ์ิ	การสร้างคุณค่า	และ
เพ่ื่�อสร้างควิามีแตกต่างจัากธุิ์รกิจัอ่�นี้	ๆ	โดยอาศัึยควิามีสามีารถุของนี้วัิตกรรมีมีา	
สร้างให้์เป็นี้โอกาสสำาห์รับธุิ์รกิจัเพ่ื่�อกระตุ้นี้ระบบเศึรษฐกิจัของแต่ละประเทัศึ	
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Porter	(1980)	ทัำาให์คุ้ณภาพื่ช้้วิิตของประช้าช้นี้ด้	ดงันัี้�นี้	สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการ
การอาช้้วิศึึกษาจัึงได้ม้ีการกำาห์นี้ดแนี้วิคิดและยุทัธิ์ศึาสตร์การเร้ยนี้รู้ในี้เน่ี้�อห์า					
เชิ้งสห์วิิทัยาการ	โดยการส่งเสริมีใ	นี้ห์ลักสูตรเพ่ื่�อสอดแทัรกทัักษะเก้�ยวิกับการเงินี้	
เศึรษฐศึาสตร์	 ธุิ์รกิจัและการเป็นี้ผู้ประกอบการ	 รวิมีถุึงองค์ประกอบท้ั�เก้�ยวิข้อง	
3	ด้านี้	ค่อ	(1)	รู้วิิธ้ิ์การท้ั�เห์มีาะสมีสำาห์รับการสร้างโอกาสเชิ้งเศึรษฐกิจั	(2)	เข้าใจั
บทับาทัเชิ้งสังคมี	และ	(3)	ใช้้ทัักษะการเป็นี้ผู้ประกอบการในี้การยกระดับและเพิื่�มี
ประสิทัธิิ์ผลด้านี้อาช้้พื่อิสระเข้าไปในี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้ในี้ทุักระดับ	
กระทัรวิงศึึกษาธิิ์การ	 (2561)	 โดยท้ั�การเป็นี้ผู้ประกอบการถูุกมีองว่ิาเป็นี้ห์นึี้�งในี้
วิิธ้ิ์ในี้การแก้ไขปัญห์าการว่ิางงานี้		Andersen	and	Hougaard	(2017)	และยัง
ก่อให้์เกิดการสร้างงานี้ในี้เยาวิช้นี้คนี้รุ่นี้ให์ม่ีได้อ้กด้วิย
	 สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการการอาช้้วิศึึกษา	ได้ดำาเนิี้นี้งานี้โครงการส่งเสริมีการ
ประกอบอาช้้พื่อิสระในี้กลุ่มีผู้เร้ยนี้อาช้้วิศึึกษาซึึ่�งอยูใ่นี้แผนี้งานี้บูรณาการส่งเสริมี
วิิสาห์กิจัขนี้าดกลางและขนี้าดย่อมีท้ั�มุ่ีงให้์ควิามีรู้ด้านี้ธุิ์รกิจัและส่งเสริมีการเป็นี้
ผู้ประกอบการ	 โดยกำาห์นี้ดให์้ทุักสถุานี้ศึึกษาจััดตั�งศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการ
อาช้้วิศึึกษาเพ่ื่�อพื่ัฒนี้าศัึกยภาพื่ของผู้เร้ยนี้ให้์ม้ีประสบการณ์การทัำาธุิ์รกิจัทัั�งในี้
และนี้อกสถุานี้ศึึกษาเพ่ื่�อนี้ำาควิามีรู้และประสบการณต่์อยอดไปเปน็ี้ผู้ประกอบการ
สร้างอาช้้พื่และสร้างรายได้ต่อไปในี้อนี้าคต	 โดยท้ั�สภาพื่ปัญห์าของผู้ให้์
คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาจัากภายในี้สถุานี้ศึึกษา	 ค่อ	 ภาระงานี้ประจัำาในี้การปฏิิบัติงานี้
สอนี้มีากไม่ีม้ีควิามีช้ำานี้าญ	ในี้การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาภาคปฏิิบัติ	เน่ี้�องจัากไม่ีได้
ม้ีประสบการณ์ตรงจึังเป็นี้ข้อจัำากัดท้ั�ทัำาให้์ไม่ีสามีารถุสนัี้บสนุี้นี้ควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการให้์กับสมีาชิ้กและส่งผลต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	
ถึุงแม้ีสมีาชิ้กจัะได้รับการฝึึกอบรมีเพ่ื่�อให้์ม้ีควิามีพื่ร้อมีในี้การประกอบธุิ์รกิจัผ่านี้
ผู้เช้้�ยวิช้าญและครทู้ั�ปรึกษาธุิ์รกิจัตามีโครงการและแผนี้งานี้ของศึนูี้ยฯ์	แต่เป็นี้การ
ดำาเนิี้นี้การภายใต้ระยะเวิลาและงบประมีาณอันี้จัำากัด	ส่งผลทัำาให้์สมีาชิ้กขาดแรง
บันี้ดาลใจัท้ั�จัะสร้างควิามีฝึันี้	 ควิามีคิดและการลงม่ีอปฏิิบัติในี้การเริ�มีต้นี้ท้ั�จัะ
วิางแผนี้เป็นี้ผู้ประกอบการในี้อนี้าคต	 สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการการอาช้้วิศึึกษา	
(2562)	รวิมีถึุงการสร้างผลิตภัณฑ์ิให์ม่ีๆ	อยู่ในี้ระดับตำ�า	สำานัี้กงานี้เลขาธิิ์การสภา
ผู้แทันี้ราษฎีร	 (2558)	 ห์ร่อสมีาชิ้กของศูึนี้ย์ฯ	 บางแห่์งม้ีการประยุกต์ใช้้
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ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีค่อนี้ข้างตำ�าจึังทัำาให้์ม้ีผลิตภัณฑ์ิเดิมีๆ	เพื่ราะขาดการ
ประยุกต์ใช้้ควิามีคิดริเริ�มีสร้างสรรค์มีาบูรณาการกับการดำาเนิี้นี้ธุิ์รกิจั		Gozukara	
and	Kolakoglu	(	2015	:	34)	ซึึ่�งข้อมูีลเห์ล่าน้ี้�เป็นี้อุปสรรคต่อแรงจูังใจัของบุคคล
ท้ั�สนี้ใจัอยากเริ�มีต้นี้ทัำาธุิ์รกิจั
	 อย่างไรก็ด้	 ถึุงแม้ีสมีาชิ้กส่วินี้ให์ญ่ได้ผ่านี้การบ่มีเพื่าะไปแล้วิแต่ก็ยังไม่ี
สามีารถุเริ�มีดำาเนิี้นี้ธุิ์รกิจัของตนี้เองได้รวิมีถึุงไม่ีม้ีแผนี้การเริ�มีต้นี้ธุิ์รกิจัในี้อนี้าคต
ซึึ่�งสถิุติของศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาท้ั�ผ่านี้มีาพื่บว่ิาม้ีเพ้ื่ยงร้อยละ	
14.40	เท่ัานัี้�นี้ท้ั�เข้าสู่การเป็นี้ผู้ประกอบการอย่างแท้ัจัริง	สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการ
การอาช้้วิศึึกษา	(2562)	เห์ตุผลเพื่ราะม้ีเงินี้ทุันี้ห์มุีนี้เว้ิยนี้รวิมีถึุงท้ั�ดินี้และอุปกรณ์
ในี้การประกอบอาช้้พื่ค่อนี้ข้างน้ี้อย		ผลการศึึกษาของ	สำานัี้กงานี้เลขาธิิ์การสภา
ผู้แทันี้ราษฎีร	 (2558)	 ยังกล่าวิถึุง	 อุปสรรคในี้การทัำาธุิ์รกิจัและทัำาให้์สมีาชิ้กไม่ี
สามีารถุค้นี้ห์าควิามีต้องการของตนี้เองในี้การประกอบอาช้้พื่เพื่ราะมี้ควิามีกังวิล
ในี้ศัึกยภาพื่ท้ั�เป็นี้ข้อจัำากัดของตนี้เองไม่ีว่ิาจัะเป็นี้เงินี้ลงทุันี้	 ควิามีไม่ีพื่ร้อมีท้ั�จัะ
เป็นี้ผู้ประกอบการ	มีองไม่ีเห็์นี้โอกาสในี้การประกอบการธุิ์รกิจัตลอดจันี้ขาดควิามี
คิดสร้างสรรค์ห์ร่อควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีเพ่ื่�อให้์ม้ีควิามีแตกต่างเห์น่ี้อกว่ิาคู่
แข่ง	 ดังนัี้�นี้	 จัากสารสนี้เทัศึและปัญห์าท้ั�กล่าวิมีา	 คณะผู้วิิจััยจึังสนี้ใจัท้ั�จัะศึึกษา
องค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการของสมีาช้ิกศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะ
ผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาเพ่ื่�อจัะเป็นี้ประโยช้น์ี้ต่อผู้ม้ีส่วินี้เก้�ยวิข้องในี้การส่งเสริมี
ควิามีเป็นี้ผู้ประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1)	เพ่ื่�อศึึกษาควิามีสำาคัญด้านี้การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา	แรงบันี้ดาลใจั	ควิามี
สามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการและควิามีตั�งใจัในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการของสมีาชิ้กของศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา
	 2)	 เพ่ื่�อศึึกษาอิทัธิิ์พื่ลส่งผ่านี้ของการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาท้ั�เช่้�อมีโยงแรง
บันี้ดาลใจั	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีและควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ
ท้ั�ม้ีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบการของสมีาช้กิศูึนี้ยบ่์มีเพื่าะผู้ประกอบการ
อาช้้วิศึึกษา
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	 3)	 เพ่ื่�อศึึกษาองค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการของ
สมีาชิ้กศูึนี้ยบ่์มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา	
 สมมติฐานการวิจัย
	 H1	:	สมีมีติฐานี้ท้ั�	1	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อแรงบันี้ดาลใจั
	 H2	:	สมีมีติฐานี้ท้ั�	2	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อควิามีสามีารถุทัาง
นี้วัิตกรรมี
	 H3	:	สมีมีติฐานี้ท้ั�	3	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการ
	 H4	 :	 สมีมีติฐานี้ท้ั�	 4	 แรงบันี้ดาลใจัม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ
	 H5	 :	สมีมีติฐานี้ท้ั�	5	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อควิามีพื่ร้อมี
ในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ
	 H6	:	สมีมีตฐิานี้ท้ั�	6	ควิามีพื่รอ้มีในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบการมีอิ้ทัธิิ์พื่ลต่อควิามี
ตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 1)	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา	(Mentoring)	จัำาแนี้กตามีลักษณะงานี้ในี้ห์น้ี้าท้ั�
ควิามีรับผิดช้อบได้	2	ลักษณะ		Kram	(1983	:	614)	ค่อ		(1)	ห์น้ี้าท้ั�อันี้เก้�ยวิเน่ี้�อง
กับวิิช้าช้้พื่	 เช่้นี้	การสนัี้บสนุี้นี้ส่งเสริมีการสอนี้และให้์ข้อมูีลป้อนี้กลับ	 	และ	 (2)	
ห์น้ี้าท้ั�อันี้เก้�ยวิเน่ี้�องกับจิัตวิิทัยา	เช่้นี้	การเป็นี้บุคคลต้นี้แบบ	ส่งเสริมีและให้์เก้ยรติ	
โดยท้ั�ผู้ให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาท้ั�ม้ีประสบการณ์ทัางธุิ์รกิจัปฏิิบัติต่อผู้รับคำาแนี้ะนี้ำา
ปรึกษาด้วิยควิามีเอ่�ออาทัรเป็นี้ปัจัจััยสนัี้บสนุี้นี้ท้ั�จัำาเป็นี้เพ่ื่�อการประกอบการธุิ์รกิจั
ให้์ประสบควิามีสำาเร็จั		Malebana	(2014	:	1021)	รวิมีไปถึุงการจััดการลักษณะ
ท้ั�ห์ลากห์ลายของห์น้ี้าท้ั�การให้์คำาปรึกษาในี้การพัื่ฒนี้าองค์ควิามีรู้ด้านี้ต่างๆ	และ
การสนัี้บสนุี้นี้ทัางอารมีณ์ท้ั�เป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้สำาคัญของการศึึกษาควิามีเป็นี้ผู้ประกอบ
การ	(Burks,	Jensen	and		Kagan	(2017);	Stolz	(2015)	ทัั�งในี้สถุาบนัี้การศึึกษา
และห์น่ี้วิยงานี้จััดตั�งโดยการส่งมีอบโปรแกรมีการให์้คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาท้ั�ม้ี
ประสิทัธิิ์ภาพื่ทัั�งการสรรห์าผู้ให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาการคัดเล่อกผู้รับคำาแนี้ะนี้ำา
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ปรึกษาการจัับคู่รวิมีทัั�งเคร่อข่ายการให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาปรกึษาท้ั�เป็นี้ทัางการและไมีเ่ป็นี้
ทัางการ	
	 2)	แรงบันี้ดาลใจั	(Inspiration)	ม้ีบทับาทัสำาคัญในี้กระบวินี้การสร้างสรรค์
และอาจัมีผ้ลกระทับอยา่งม้ีนัี้ยสำาคัญต่อการเปล้�ยนี้แปลงควิามีรู้ควิามีเข้าใจั	(Cog-
nition)	การแสดงอารมีณ	์(Affect)	และพื่ฤตกิรรมี	(Behavior)	เน่ี้�องจัากผู้ประกอบ
การเปิดรับแนี้วิคิดให์ม่ี	ๆ	ได้มีากกว่ิาบุคคลอ่�นี้	ๆ	ม้ีคุณลักษณะของการเปิดกว้ิาง
ต่อประสบการณ์	 ม้ีควิามีทัะเยอทัะยานี้ไม่ีกลัวิควิามีล้มีเห์ลวิและตอบสนี้องต่อ
แนี้วิคิดเห์ล่านัี้�นี้โดยม้ีแรงจูังใจัเป็นี้รางวัิล	(Wartiovaaraa,	Lahtia	and		Wincent	
(2018	:	551)	โดยท้ั�แรงบันี้ดาลใจัเป็นี้องค์ประกอบท้ั�สำาคัญของการให้์คำาแนี้ะนี้ำา
ปรึกษาท้ั�ม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่	Eller,	Lev	and	Feurer	(2014	:	815-820)	ซึึ่�งผู้รับคำา
แนี้ะนี้ำาปรึกษาจัะได้รับการสนี้ับสนุี้นี้ทัางอารมีณ์และสังคมีจัากผู้ให้์คำาแนี้ะนี้ำา
ปรึกษาทัางธุิ์รกิจั	(Nabi,	Walmsley	and	Akhtar	(2019	:	9)	ให้์สามีารถุพัื่ฒนี้า
จุัดแข็งของตนี้เองและบรรลุเป้าห์มีายขององค์การ	Ekpoh	and	Ukot	 (2019	 :	
137	
	 3)	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	 (Innovativeness)	 ท้ั�องค์การธุิ์รกิจัต่างก็
ต้องการท้ั�จัะสร้างควิามีผูกขาดทัางการดำาเนี้ินี้ธุิ์รกิจัด้วิยการสร้างควิามีได้เปร้ยบ
ทัางการแข่งขันี้เห์น่ี้อคู่แข่งจัากการนี้ำาเทัคโนี้โลย้และนี้วัิตกรรมีต่าง	 ๆ	 มีาใช้้ในี้
กระบวินี้การผลิตเป็นี้สินี้ค้าและบริการให์ม่ี	ๆ	Schumpeter	(1934)	โดยท้ั�ผู้ให้์
คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาด้านี้ธุิ์รกิจัได้ส่งเสริมีและแบ่งปันี้ประสบการณ์เก้�ยวิกับควิามี
สำาเร็จัและควิามีลม้ีเห์ลวิของธิ์รุกิจัแลว้ิ	ผู้รับคำาแนี้ะนี้ำาปรกึษาสามีารถุเข้ยนี้แนี้วิคดิ
ทัางธุิ์รกิจัท้ั�แสดงถึุงควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีท้ั�ม้ีควิามีทัันี้สมัียสอดรับกับ
สถุานี้การณ์ในี้ปัจัจุับันี้เพ่ื่�อขอรับการสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณห์ร่ออุปกรณ์/เคร่�องม่ีอ
ในี้การประกอบการได้ในี้ท้ั�สุด	Olugbola	(2017	:	169)	
	 4)	 ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 (Entrepreneurial	 Readiness)	
ควิามีพื่รอ้มีในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบการเปน็ี้คุณลักษณะของผู้ท้ั�ม้ีควิามีพื่รอ้มีทัางสติ
ปัญญาม้ีแนี้วิโน้ี้มีท้ั�จัะเอาช้นี้ะคู่แข่งได้ด้กว่ิา	Gibb	and	Ritchie	(1982	:	27)	โดยท้ั�
ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 ค่อ	การรวิมีกลุ่มีของลักษณะส่วินี้บุคคลท้ั�
แยกคนี้ท้ั�ม้ีควิามีพื่ร้อมีเป็นี้ผู้ประกอบการออกจัากคนี้ทัั�วิไป	 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง
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ควิามีสามีารถุในี้การสังเกตและวิิเคราะห์์สภาพื่แวิดล้อมีด้วิยตนี้เอง	 Coduras,	
Manuel,	Alvarez	and	Ruiz	(2016	:	101)	สะท้ัอนี้ให้์เห็์นี้	ถึุงการรับรู้โอกาส	
ควิามีมัี�นี้ใจัในี้ควิามีสามีารถุในี้การเริ�มีต้นี้ธุิ์รกิจัและการทัำาควิามีรู้จัักผู้ประกอบ
การอ่�นี้	 Braunerhjelm	 (2014)	 ผู้ท้ั�ม้ีประสบการณ์สูงในี้การประกอบธุิ์รกิจัให้์
ควิามีช่้วิยเห์ล่อผู้อ่อนี้ประสบการณ์ให้์สามีารถุห์ล้กเล้�ยงข้อผิดพื่ลาดและลดควิามี
เส้�ยงในี้การลงทุันี้และตัดสินี้ใจัเล่อกธุิ์รกิจัอยา่งช้าญฉลาดและอดทันี้เม่ี�อต้องเผชิ้ญ
กับปัญห์าท้ั�ไม่ีคาดคิด	 อ้กทัั�งยังม้ีทัักษะในี้การแก้ไขปัญห์าส่วินี้ตัวิและอาช้้พื่โดย
การกระตุ้นี้การตั�งคำาถุามีตนี้เอง	 	 Etienne	 and	 Cynthia	 (2015	 :	 326-327)	
โดยท้ั�การให้์คำาปรึกษาเป็นี้เคร่�องม่ีอท้ั�เอ่�ออำานี้วิยต่อพัื่ฒนี้าการในี้การเป็นี้ผู้ให์ญ่
และการเติบโตในี้อาช้้พื่		Kram	(1983)	เพื่ราะไม่ีเพ้ื่ยงส่งผลต่อเล่อกอาช้้พื่แต่ยัง
เป็นี้ห์นี้ทัางในี้การพัื่ฒนี้าเศึรษฐกิจัอ้กด้วิย		Olugbola	(2017	:	8)	
	 การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาด้วิยตนี้เองของผู้ประกอบการท้ั�ม้ีประสบการณ์สูง
เป็นี้เคร่�องม่ีอทัางการส่�อสารท้ั�ด้สำาห์รับผู้ริเริ�มีธุิ์รกิจัให์ม่ี		Braunerhjelm	(2014)	
โดยท้ั�การบอกเล่าประสบการณ์ตรงของผู้ม้ีประสบการณ์สูงในี้การประกอบธุิ์รกิจั
เป็นี้แรงบันี้ดาลใจัท้ั�ม้ีศัึกยภาพื่ในี้การสนัี้บสนุี้นี้ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การได้		Johannisson	(2014	:	251)	ซึึ่�งผลของการเปล้�ยนี้แปลงท้ั�เกิดจัากข้อมูีล
เชิ้งลึกท้ั�สร้างแรงบันี้ดาลใจัให้์กับผู้ประกอบการม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ		Wartiovaaraa,		Lahtia		and		Wincent		(2018	:	551)	
	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วิัตกรรมีเป็นี้คุณลักษณะท้ั�โดดเด่นี้และสำาคัญของการ
เป็นี้ผู้ประกอบการ	Schumpeter	(1934)	โดยท้ั�ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การเป็นี้คุณลักษณะท้ั�โดดเด่นี้จันี้สามีารถุแยกผู้ประกอบการออกจัากคนี้ทัั�วิไปได้
อย่างชั้ดเจันี้	ได้แก่	บุคลิกภาพื่	ทัักษะ	แรงจูังใจั	สติปัญญา	และควิามีเต็มีใจัในี้การ
ริเริ�มีธุิ์รกิจั	Daramasetiawan	(2018);	Coduras,	Manuel,	Alvarez	and	Ruiz	
(2016	 :	101);	Braunerhjelm	 (2014)	 โดยท้ั�ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การต้องได้รับการพัื่ฒนี้าควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีและควิามีสามีารถุเชิ้งรุก		
Olugbola	(2017	:	8)	
	 5)	ควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	(Entrepreneurial	Intention)	เป็นี้
ควิามีตระห์นี้กัและควิามีมัี�นี้ใจัของบคุคลว่ิาม้ีแนี้วิโนี้ม้ีท้ั�จัะสร้างกิจัการและมีแ้ผนี้ท้ั�
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จัะทัำากิจัการนัี้�นี้ในี้อนี้าคต	 Schumpeter	 (1934)	 รวิมีไปถึุงแนี้วิโน้ี้มีท้ั�จัะก่อตั�ง
ธุิ์รกิจัของตนี้เองจัะถูุกเร่งให้์เกิดขึ�นี้โดยเห์ตุการณ์ห์ร่อควิามีเปล้�ยนี้แปลงในี้ช้้วิิต
ประจัำาวัินี้	Shapero	and	Sokol	(1982)	โดยท้ั�ควิามีตั�งใจัเป็นี้ผู้ประกอบการเป็นี้
ขั�นี้แรกของการเริ�มีต้นี้สร้างธุิ์รกิจัเน่ี้�องจัากควิามีตั�งใจัเป็นี้ตัวิแปรสำาคัญท้ั�ส่งผลต่อ
พื่ฤติกรรมีท้ั�จัะทัำาในี้อนี้าคต		Ajzen	(1991	:	179)		ม้ีรูปแบบควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการด้านี้สิ�งแวิดล้อมี	 ประกอบด้วิย	 การรับรู้ของสภาพื่แวิดล้อมี	
(การเม่ีอง	 เศึรษฐกิจั	 สังคมีวัิฒนี้ธิ์รรมี)	 และการประเมีินี้ควิามีพื่ร้อมี	 (แรงจูังใจั	
ทััศึนี้คติ	ควิามีสามีารถุ)	Kallas	(2019	:	13)	

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิิจััยครั�งน้ี้�เป็นี้การวิิจััยเชิ้งปริมีาณดำาเนี้ินี้การช้่วิง	 พื่.ศึ.	 2562-2563	
ดังข้อมูีล	ต่อไปน้ี้�
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประช้ากร	ค่อ	สมีาชิ้กศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาภาครัฐบาลท้ั�	
จัำานี้วินี้	18,895	คนี้	ซึึ่�งเป็นี้ศูึนี้ย์ฯ	ท้ั�ได้รับการรับรองผลการประเมิีนี้ระดับช้าติ	5	
ระดบัดาวิ	ในี้ปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2562	จัำานี้วินี้	428	แห่์ง	สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการ
การอาช้้วิศึึกษา	(2562)
	 กลุ่มีตัวิอย่าง	ค่อ	สมีาชิ้กศูึนี้ยบ่์มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา	จัำานี้วินี้	50	
แห่์ง	 โดยกำาห์นี้ดขนี้าดกลุ่มีตัวิอย่างท้ั�จัำานี้วินี้	 10	 เท่ัาของตัวิแปรสังเกต	 ซึึ่�งงานี้
วิิจััยม้ีจัำานี้วินี้	4	ตัวิแปร	ดังนัี้�นี้จึังได้กลุ่มีตัวิอย่าง	จัำานี้วินี้	400	ห์น่ี้วิยตัวิอย่าง	ตามี
เกณฑ์ิการกำาห์นี้ดขนี้าดของตัวิอยา่งงานี้วิิจััยท้ั�การวิิเคราะห์์สมีการโครงสร้างควิร
ม้ีขนี้าดตัวิอย่างอย่างน้ี้อย	10	เท่ัาตัวิแปรสังเกต	Nunnally	(1978)	และใช้้วิิธ้ิ์การ
สุ่มีตัวิอย่างแบบห์ลายขั�นี้ตอนี้โดยการกำาห์นี้ดสัดส่วินี้จัำานี้วินี้ศูึนี้ย์ฯ	 ม้ีระดับดาวิ
และภูมิีภาคเป็นี้ชั้�นี้ภูมิีเน่ี้�องจัากจัำานี้วินี้ศูึนี้ย์ฯ	แต่ละภูมิีภาคไม่ีเท่ัากันี้	
 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 คณะผู้วิิจััยได้ขอควิามีร่วิมีม่ีอสมีาชิ้กของศูึนี้ย์ฯ	 ท้ั�ได้จัากการสุ่มีตัวิอย่าง	
จัำานี้วินี้	50	แห่์ง	ตอบแบบสอบถุามีออนี้ไลน์ี้ผ่านี้ระบบสารบรรณอิเล็กทัรอนิี้กส์
ของสำานัี้กงานี้คณะกรรมีการการอาช้้วิศึึกษา	โดยใช้้เวิลา	1	เด่อนี้	ในี้การเก็บข้อมูีล
และได้รับแบบสอบถุามีค่นี้มีาจัำานี้วินี้	393	ชุ้ด	คิดเป็นี้ร้อยละ	98.25	
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	 เคร่�องม่ีอวิิจััย	ค่อ	แบบสอบถุามี	ท้ั�ม้ีลักษณะของข้อคำาถุามีเป็นี้มีาตราส่วินี้
ประมีาณค่า	5	ระดับ	Likert	(1932)	แปลผลคะแนี้นี้โดยรวิมีใช้้ค่าเฉล้�ยท้ั�ม้ีค่าตั�ง	
1.00-5.00	 โดย	 Best	 (1977)	 พัื่ฒนี้ามีาจัากการทับทัวินี้วิรรณกรรมีท้ั�เก้�ยวิข้อง	
โดยม้ีผู้เช้้�ยวิช้าญ	จัำานี้วินี้	5	 ท่ัานี้	ท้ั�ม้ีควิามีเช้้�ยวิช้าญด้านี้ตลาด	 ด้านี้การบริห์าร
จััดการด้านี้การวิิจััย	ด้านี้สถิุติ	และด้านี้การอาช้้วิศึึกษา	เพ่ื่�อพิื่จัารณาควิามีเท้ั�ยง
ตรงเชิ้งเน่ี้�อห์าโดยใช้้เกณฑ์ิวัิดควิามีสอดคล้องด้วิย	IOC	(Index	of	item	objective	
congruence)	และใช้้เกณฑ์ิในี้การคัดเล่อกข้อคำาถุามีและพิื่จัารณาข้อคำาถุามีท้ั�ได้
ค่า	 IOC	ระห์ว่ิาง	0.50-1.00	 	Kelloway	 (2015)	ห์ากข้อคำาถุามีใดท้ั�ม้ีค่า	 IOC	
ตำ�ากว่ิา	 0.50	 ได้ดำาเนิี้นี้การตัดทิั�งไปเพื่ราะข้อคำาถุามีนัี้�นี้ไม่ีสอดคล้องกับ
วัิตถุุประสงค์	ผลการทัำา	 IOC	พื่บว่ิา	ม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้องอยู่ระห์ว่ิาง	0.60-
1.00	ด้านี้ควิามีเช่้�อมัี�นี้	(Reliability)	ผลจัากการห์าค่า	Cronbach’s	Alpha	(α)	
พื่บว่ิา	ด้านี้การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา	=	0.94	ด้านี้แรงบันี้ดาลใจั=	0.92		ด้านี้ควิามี
สามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	=	0.96	ด้านี้ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	=	0.94	
และควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	=	0.95	และนี้ำาแบบสอบถุามีไปทัดลอง
ใช้้ท้ั�ศูึนี้ยบ่์มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาเอกช้นี้ท้ั�ไม่ีใช่้กลุ่มีตัวิอยา่งของการวิิจััย
ในี้ครั�งน้ี้�แต่ม้ีคุณสมีบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มีตัวิอย่าง	จัำานี้วินี้	5	แห่์ง	ๆ	ละ	10	คนี้	
รวิมีจัำานี้วินี้	 50	 คนี้	 โดยม้ีค่าควิามีเช่้�อมัี�นี้ทัั�งฉบับ	=	 0.98	 เป็นี้ไปตามีเกณฑ์ิค่า
ควิามีสอดคล้องภายในี้	(α)	≥	0.70	(Nunnally,	1978)	
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 การวิิเคราะห์์ข้อมูีลใช้้สถิุติเชิ้งพื่รรณนี้าห์าค่าร้อยละ	 ค่าเฉล้�ย	 ( )	 ค่า
เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	(S.D.)	และสถิุติอนุี้มีานี้วิิเคราะห์์ด้วิยตัวิแบบสมีการโครงสร้าง	
(Structure	 equation	model	 :	 SEM)	 ด้วิยโปรแกรมี	 LISREL	 เพ่ื่�อวิิเคราะห์์
ตัวิแปรภายนี้อก	(Exogenous	variable)	ตวัิแปรภายในี้	(Endogenous	variable)	
วิิเคราะห์์องค์ประกอบเชิ้งย่นี้ยันี้	(Confirmatory	factor	analysis	:	CFA)	โดย
เล่อกข้อคำาถุามีท้ั�ม้ีนี้ำ�าห์นัี้กองค์ประกอบ	(Factor	loading)	ท้ั�ม้ีตัวิแปรสังเกตซึึ่�งม้ี
ควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุดในี้การวัิด	5	อันี้ดับแรก	โดยตัวิแปรท้ั�	1	ค่อ	การให้์คำาแนี้ะนี้ำา
ปรึกษาม้ีค่านี้ำ�าห์นัี้กองค์ประกอบระห์ว่ิาง	0.91-0.86	ตัวิแปรท้ั�	2	ค่อ	แรงบันี้ดาล
ใจัม้ีค่านี้ำ�าห์นี้กัองค์ประกอบระห์วิา่ง	0.77-0.71	ตวัิแปรท้ั�	3	ค่อ	ควิามีสามีารถุทัาง
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นี้วัิตกรรมีม้ีค่านี้ำ�าห์นัี้กองค์ประกอบระห์ว่ิาง	 0.91-0.80	 ตัวิแปรท้ั�	 4	 ค่อ	 ควิามี
พื่ร้อมีในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบการมีค่้านี้ำ�าห์นี้กัองค์ประกอบระห์วิา่ง	0.69-0.58	และ
ตัวิแปรท้ั�	 5	 ควิามีตั�งในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการม้ีค่านี้ำ�าห์นัี้กองค์ประกอบระห์ว่ิาง	
0.83-0.79	ซึึ่�งเป็นี้ไปตามีเง่�อนี้ไขของ	SEM	(Kelloway,	2015)	การประมีาณค่า
พื่ารามิีเตอร์	 (Estimation	 the	parameter)	 เป็นี้การวิิเคราะห์์จัากข้อมูีลท้ั�เก็บ
จัากห์นี้ว่ิยตัวิอยา่ง	การประเมีนิี้ควิามีสอดคลอ้งของโมีเดล	(Evaluating	the	data	
model	fit)	เพ่ื่�อประเมิีนี้ควิามีสอดคล้องของโมีเดลองค์ประกอบจัากการพิื่จัารณา
ค่าสถิุติของผลการวิิเคราะห์์	ได้แก่	ค่าสถิุติไค-สแควิร์	(Chi-square	statistic)	ดัช้น้ี้
วัิดระดับควิามีกลมีกล่นี้	 (Rook	mean	 square	 error	 of	 approximation	 :	
RMSEA)	คา่ดัช้น้ี้วัิดระดับควิามีกลมีกล่นี้	(Goodness	of	fit	index	:	GFI)	คา่ดัช้น้ี้
วัิดควิามีเห์มีาะสมีพื่อด้ท้ั�ปรับแก้แล้วิ	(Adjusted	goodness	of	fit	index)	

ผลการวิจัย
	 วัิตถุุประสงค์ข้อท้ั�	1	ผลการศึึกษา	ระดับควิามีสำาคัญของการให้์คำาแนี้ะนี้ำา
ปรึกษา	 แรงบันี้ดาลใจั	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	 ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้
ประกอบการและควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการของสมีาช้ิกศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้
ประกอบการอาช้้วิศึึกษา	พื่บว่ิา	 สมีาชิ้กศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา
ให้์ควิามีสำาคัญกับการให์้คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาเป็นี้อันี้ดับแรกซึ่ึ�งอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	
( =4.32,S.D.=0.78)	เม่ี�อพิื่จัารณาเปน็ี้รายข้อ	พื่บวิา่	การไดรั้บการดแูลด้วิยควิามี
เอาใจัใส่	เอ่�ออาทัรจัากพ้ื่�เล้�ยง	( =4.38)	รองลงมีา	ค่อ	แบบอย่างของพื่ฤติกรรมี	
เจัตคติ	 ค่านิี้ยมีท้ั�ได้รับจัากพ้ื่�เล้�ยง	 การได้รับการส่งเสริมีให้์คิดและกระทัำาด้วิยวิิธ้ิ์
การให์ม่ี	ๆ	จัากพ้ื่�เล้�ยง	( =4.37	และ	 =4.36)		อันี้ดับท้ั�สอง	ค่อ	ควิามีพื่ร้อมี
ในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	( =4.30,S.D.=0.78)	เม่ี�อพิื่จัารณา
เป็นี้รายข้อ	พื่บว่ิา	การม้ีควิามีต้องการประสบควิามีสำาเร็จั	( =4.49)	รองลงมีา	
ค่อ	 การม้ีควิามีรับผิดช้อบต่องานี้ท้ั�ได้รับมีอบห์มีาย	 และการม้ีควิามีมุ่ีงมัี�นี้ท้ั�จัะ
ทัำางานี้ให์บ้รรลุควิามีสำาเร็จั	( =4.40	และ	 =4.38)	อันี้ดับท้ั�สามี	ค่อ	ควิามีตั�งใจั
ในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	 ( =4.25,	 S.D.=0.80)	 เม่ี�อ
พิื่จัารณาเป็นี้รายข้อพื่บว่ิา	พื่บว่ิา	ควิามีสนี้ใจัท้ั�จัะสร้างกิจัการของตนี้เองในี้อนี้าคต	
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( =4.45)	รองลงมีา	ค่อ	การม้ีเป้าห์มีายท้ั�จัะเป็นี้เจ้ัาของธุิ์รกิจั	และควิามีสามีารถุ
ในี้การประกอบธุิ์รกิจัได้ในี้ทุักสถุานี้การณ์	 ( =4.36	และ	 =4.29)	 อันี้ดับท้ั�ส้�	
ค่อ	แรงบันี้ดาลใจัอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	 ( =4.21,S.D.=0.80)	 เม่ี�อพิื่จัารณาเป็นี้
รายข้อ	พื่บว่ิา	การสร้างควิามีร่วิมีม่ีอกับเพ่ื่�อนี้ร่วิมีงานี้	( =4.35)	รองลงมีา	ค่อ	
ควิามีกระต่อร่อร้นี้ในี้การทัำางานี้โดยไม่ีได้ถูุกบังคับและการม้ีบุคคลต้นี้แบบในี้การ
ทัำางานี้ให้์ประสบควิามีสำาเร็จั	( =4.30	และ	 =4.26)	อันี้ดับสุดท้ัาย	ค่อ	ควิามี
สามีารถุทัางนี้วิตักรรมีท้ั�อยูใ่นี้ระดบัมีาก	( =4.13,	S.D.=0.86)	เม่ี�อพิื่จัารณาเปน็ี้
รายข้อ	พื่บว่ิา	การแสวิงห์าโอกาสในี้ธุิ์รกิจัให์ม่ี	ๆ	อยู่เสมีอ	( =4.23)	รองลงมีา	
ค่อ	การม้ีผลิตภัณฑ์ิท้ั�พื่ฒันี้าขึ�นี้ตามีกระบวินี้การและเทัคโนี้โลยส้มัียให์ม่ี	และการ
ม้ีผลิตภัณฑ์ิท้ั�ช่้วิยลดต้นี้ทุันี้ห์ร่อเพิื่�มีมูีลค่าทัางธุิ์รกิจั	 ( =4.19	 และ	 =4.16)	
ตามีลำาดับ
	 วัิตถุุประสงคข้์อท้ั�	2	ผลการศึึกษาอทิัธิิ์พื่ลสง่ผ่านี้ของการให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา
ท้ั�เช่้�อมีโยงแรงบันี้ดาลใจั	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีและควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการท้ั�ม้ีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	พื่บว่ิา	แบบจัำาลองห์ลัง
การปรับโมีเดลม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้อง	ได้แก่	χ²=194.64	df=170	p-value	=	
0.09471	RMSEA=0.015	RMR=.014	NFI=0.9	NNFI=1	GFI=.97	AGFI=.95	อยู่
ในี้เกณฑ์ิท้ั�ยอมีรับได้	ดังตารางท้ั�	1

ตารางท่ี 1	 สัมีประสิทัธิิ์�การถุดถุอยในี้รูปคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้ของ
ตัวิแปรแฝึงอิสระท้ั�แสดงถุึง	 อิทัธิิ์รวิมี	 อิทัธิิ์พื่ลทัางตรงและอิทัธิิ์พื่ล
ทัางอ้อมีต่อตัวิแปรแฝึงตามี

ตัวแปรอิสระ
สัมประสิทธิิ์�

การถดถอย

ตัวแปรแฝงตาม

แรงบันดาลำใจ

(Inspiration)

ความสามารถทาง

นวัตกรรม

(Innovativeness)

ความพัร้อมในการเป็น

ผ้้ประกอบการ

(Entrepreneurial 

readiness)

ความตั�งใจในการเป็น

ผ้้ประกอบการ

(Entrepreneurial 

intention)
TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE

การให้คำาแนะนำา

ปร่กษา

(Mentoring)

b .53** .43** .10** .42** .42** - .45** -.04 .49** .35** - .35**

S.E. .05 .04 .02 .05 .05 - .05 .04 .06 .04 - .04

β .75 .62 .13 .48 .48 - .59 -.04 .63 .45 - .45



46 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

2

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

ตัวแปรอิสระ
สัมประสิทธิิ์�

การถดถอย

ตัวแปรแฝงตาม

แรงบันดาลำใจ

(Inspiration)

ความสามารถทาง

นวัตกรรม

(Innovativeness)

ความพัร้อมในการเป็น

ผ้้ประกอบการ

(Entrepreneurial 

readiness)

ความตั�งใจในการเป็น

ผ้้ประกอบการ

(Entrepreneurial 

intention)
TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE

แรงบันดาลใจ

(Inspiration)
b - - - - - - .63** .63** - .31** - .31**

S.E. - - - - - - .09 .09 - .05 - .05

β - - - - - - .58 .58 - .29 - .29

ความสามารถทาง

นวัตกรรม

(Innovativeness)

b .23** .23** - - - - .50** .36** .14** .54** .29** .25**

S.E. .05 .05 - - - - .06 .05 .03 .06 .05 .04

β .28 .28 - - - - .56 .40 .16 .61 .33 .28

ความพร้อมในการ

เป็นผูู้้ประกอบการ

(Entrepreneurial 

readiness)

b - - - - - - - - - .49** .49** -

S.E. - - - - - - - - - .07 .07 -

β - - - - - - - - - .49 .49 -

R2 0.62 0.23 0.72 0.59
ดัชนีความสอดคล้อง

χ²=194.64 df=170  p-value = 0.09471  RMSEA=0.015  RMR=.014  NFI=0.99  NNFI=1  GFI=.97  AGFI=.95
** หมายถ่ง มีนัยสำาคัญท่ีระดับนัยสำาคัญ .01

	 จัากตารางท้ั�	1	สรุปว่ิา	(1)	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อแรง
บันี้ดาลใจั	ม้ี			คะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=.043	และ	0.62	และม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัาง
อ้อมีต่อแรงบันี้ดาลใจัโดยผ่านี้ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	 ม้ีคะแนี้นี้ดิบและ
คะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.10	และ	0.13	ม้ีอิทัธิิ์พื่ลรวิมีต่อแรงบันี้ดาลใจั	ม้ีคะแนี้นี้ดิบ
และคะแนี้นี้มีาตรฐา	นี้	=0.53	และ	0.75	อ้กทัั�งการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ล
ทัางตรงต่อควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	ม้ีคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=0.42	
และ	0.48	โดยท้ั�การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางอ้อมีต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการผ่านี้แรงบันี้ดาลใจัและควิามีสามีารถุทัางนี้วิัตกรรมี	 ม้ีคะแนี้นี้
ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	 =	 0.45	 และ	 0.59	 อ้กทัั�งการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ี
อิทัธิิ์พื่ลทัางอ้อมีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการโดยผ่านี้แรงบันี้ดาลใจั	
ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	และควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	ม้ีคะแนี้นี้

ตารางท่ี 1	 สัมีประสิทัธิิ์�การถุดถุอยในี้รูปคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้ของ
ตัวิแปรแฝึงอิสระท้ั�แสดงถุึง	 อิทัธิิ์รวิมี	 อิทัธิิ์พื่ลทัางตรงและอิทัธิิ์พื่ล
ทัางอ้อมีต่อตัวิแปรแฝึงตามี	(ต่อ)
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ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.35	และ	0.45	(2)	แรงบันี้ดาลใจัม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรง
ต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 ม้ีคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	 =	
0.63	และ	.58	แรงบันี้ดาลใจัมี	อิ้ทัธิิ์พื่ลทัางออ้มีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเปน็ี้ผู้ประกอบ
การ	ม้ีคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้=	0.31	และ	0.29	(3)	ควิามีสามีารถุทัาง
นี้วัิตกรรมีมีอิ้ทัธิิ์พื่ลทัางตรงตอ่แรงบนัี้ดาลใ	จั	ม้ีขนี้าดอทิัธิิ์พื่ลท้ั�เป็นี้คะแนี้นี้ดบิและ
คะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=0.23	 และ	 0.28	 และควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ล
ทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 ม้ีคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้
มีาตรฐานี้	 =	 0.36	 และ	 0.40	 อ้กทัั�งควิามีสามีารถุทัางนี้วิัตกรรมียังม้ีอิทัธิิ์พื่ล
ทัางอ้อมีต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการผ่านี้แรงบันี้ดาลใจัม้ีคะแนี้นี้ดิบ
และคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=0.14	และ	0.16	ม้ีอิทัธิิ์พื่ลรวิมีต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ	ม้ีคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.50	และ	0.56	ตามีลำาดับ		
ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ล		ทัางตรงต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้	ม้ีคะแนี้นี้
ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.29	และ	0.33	โดยท้ั�ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ี
อิทัธิิ์พื่ลทัางอ้อมีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการผ่านี้ควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการ	มี	้คะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.25	และ	0.28	ตามี
ลำาดับ	 ม้ีอิทัธิิ์พื่ลรวิมีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	 ม้ีคะแนี้นี้ดิบและ
คะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.54	และ	0.61	ตามีลำาดับ	และ	(4)	ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงและอิทัธิิ์พื่ลรวิมีต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ	ม้ีคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.49	ในี้สัดส่วินี้ท้ั�เท่ัากันี้
	 โดยท้ั�ตัวิแปรด้านี้การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อแรงบันี้ดาล
ใจัมีากท้ั�สุดม้ีค่าสัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	=	0.62	รองลงมีา	ค่อ	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา
ม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีค่าสัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	=	0.48	
การให้์คำาแนี้ะนี้ำานี้ำาปรึกษาไม่ีม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการค่าสัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	=	-0.04	แต่ม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางอ้อมีต่อการเป็นี้
ผู้ประกอบการโดยอ้อมีผ่านี้แรงบันี้ดาลใจัและควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีค่า
สัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	=	0.55	แรงบันี้ดาลใจัม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการ	ค่าสัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	=	0.58	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี
ม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการค่าสัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	



48 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

2

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

=	0.40	และควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีตั�งใจั
ในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการค่าสัมีประสิทัธิิ์�เส้นี้ทัาง	 =	 0.49	 ตัวิแปรโมีเดลสามีารถุ
อธิิ์บายควิามีแปรปรวินี้ของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการของสมีาช้ิกศูึนี้ย์
บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาได้ร้อยละ	59	ดังรูปภาพื่ท้ั�	1

รูปภาพท่ี 1 อิทัธิิ์พื่ลส่งผ่านี้ของตัวิแปรท้ั�ม้ีต่อควิามีตั�งใจัในี้
การเป็นี้ผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา

	 วัิตถุุประสงค์ข้อท้ั�	 3	 ผลการศึึกษาองค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการของสมีาช้ิกศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา	 พื่บวิ่า	 ควิามี
ตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการขึ�นี้อยู่กับการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาซึึ่�งม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัาง
อ้อมีและอิทัธิิ์พื่ลรวิมี	=	0.35	ผ่านี้แรงบันี้ดาลใจัซึึ่�งม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางอ้อมีและอิทัธิิ์พื่ล
รวิมี	=	0.31	และควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีซึึ่�งม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรง=	0.29	อิทัธิิ์พื่ล
ทัางอ้อมี	=	0.25	และอิทัธิิ์พื่ลรวิมี	=	0.54	ท้ั�เช่้�อมีโยงกับควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการซึึ่�งม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรง	=	 0.49	 อิทัธิิ์พื่ลรวิมี	=	 0.49	 โดยม้ีคะแนี้นี้
อิทัธิิ์พื่ลท้ั�เป็นี้คะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.54	และ	0.61	รองลงมีา	ค่อ	
ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาและแรงบันี้ดาลใจั	
ตามีลำาดับ	โดยท้ั�การพิื่จัารณาคะแนี้นี้อิทัธิิ์พื่ลทัางตรง	พื่บว่ิา	ควิามีพื่ร้อมีในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการม้ีอิทัธิิ์พื่ลมีากท้ั�สุดม้ีคะแนี้นี้อิทัธิิ์พื่ลท้ั�เป็นี้ค่าคะแนี้นี้ดิบและ
คะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	0.49	และ	0.49	รองลงมีา	ค่อ	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี
ม้ีคะแนี้นี้อิทัธิิ์พื่ลท้ั�เป็นี้ค่าคะแนี้นี้ดิบและคะแนี้นี้มีาตรฐานี้	=	 0.29	 และ	 0.33		
ดังรูปภาพื่ท้ั�	2

โดยที�ตัวแปรด้านการให้คําแนะนําปรึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อแรงบันดาลใจมากที�สุดมีค่า

สมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� รองลงมา คือ การใหค้าํแนะนาํปรกึษามีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง

นวตักรรมค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� การใหค้าํแนะนาํนาํปรกึษาไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพรอ้มใน

การเป็นผูป้ระกอบการค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = -�.�� แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อการเป็นผูป้ระกอบการโดย

ออ้มผ่านแรงบันดาลใจและความสามารถทางนวัตกรรมค่าสัมประสิทธิ�เสน้ทาง = 0.55 แรงบันดาลใจมี

อิทธิพลทางตรงต่อความพรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการ ค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� ความสามารถทาง

นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความพรอ้มในการเป็นผู้ประกอบการค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� และ

ความพร้อมในการเป็นผู ้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั�งใจในการเป็นผู้ประกอบการค่า

สัมประสิทธิ�เส้นทาง = �.�� ตัวแปรโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั�งใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการของสมาชิกศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศกึษาไดร้อ้ยละ 59 ดงัรูปภาพที� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที� 1 อิทธิพลสง่ผ่านของตวัแปรที�มีต่อความตั�งใจในการเป็นผูป้ระกอบการอาชีวศกึษา 

 

วัตถุประสงคข์อ้ที� � ผลการศึกษาองค์ประกอบของความตั�งใจในการเป็นผูป้ระกอบการของสมาชิก

ศนูย ์ บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาพบว่าความตั�งใจในการเป็นผูป้ระกอบการขึ �นอยู่กบัการใหค้าํแนะนาํ

ปรกึษาซึ�งมีอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวม = 0.35 ผ่านแรงบนัดาลใจซึ�งมีอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพล

รวม = 0.31 และความสามารถทางนวัตกรรมซึ�งมีอิทธิพลทางตรง= 0.29 อิทธิพลทางออ้ม = 0.25 และ

อิทธิพลรวม = 0.54 ที� เชื�อมโยงกับความพรอ้มในการเป็นผู ้ประกอบการซึ�งมีอิทธิพลทางตรง = 0.49 

อิทธิพลรวม = 0.49 โดยมีคะแนนอิทธิพลที� เป็นคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.�� 

รองลงมา คือ ความพรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการ การใหค้าํแนะนาํปรกึษาและแรงบนัดาลใจ ตามลาํดบั 

โดยที�การพิจารณาคะแนนอิทธิพลทางตรง พบว่า ความพรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการมีอิทธิพลมากที�สุด

มีคะแนนอิทธิพลที�เป็นค่าคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.�� รองลงมา คือ ความสามารถ

ทางนวตักรรมมีคะแนนอิทธิพลที�เป็นค่าคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.��  ดงัรูปภาพที� � 

ความพรอ้มในการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

การใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

แรงบนัดาลใจ 

ความตั�งใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

0.58 
0.62 

0.49 -0.04 

ความสามารถทางนวตักรรม 0.40 0.48 
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ไปสู่ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
The Transmission Influences of Mentoring Connecting  Inspiration, Innovativeness and Entrepreneurial Readiness

Towards Entrepreneurial Intention of The Vocational Entrepreneurship Incubator Center Members

2

รูปภาพท่ี 2 ผลการตรวิจัสอบควิามีตรงเชิ้งโครงสร้างของตัวิแบบจัำาลองควิามี
ตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ

	 จัากรูปภาพื่ท้ั�	 2	 พื่บว่ิา	 ดัช้น้ี้	χ²=161.85	 df=140	 ซึึ่�งไม่ีเกินี้	 2.0,	 p-
value=0.09884	ซึึ่�งมีากกว่ิาห์ร่อเท่ัากับ	0.05,	RMSEA=0.016	ซึึ่�งน้ี้อยกว่ิา	0.05,	
RMR=.011	ซึึ่�งน้ี้อยกว่ิา	0.05,	NFI=1	NNFI=1	GFI=.98	AGFI=.95	ซึึ่�งมีากกว่ิา	
0.90	และไม่ีเกินี้	1.0	โดย	Kelloway	(2015)	สรุปได้ว่ิา	โมีเดลสมีการโครงสร้าง
ท้ั�พัื่ฒนี้าขึ�นี้มีาม้ีควิามีสอดคล้องกลมีกล่นี้กับข้อมูีลเชิ้งประจัักษ์

สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย
	 ผลการวิิจััยพื่บว่ิา	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุดเป็นี้อันี้ดับ
แรก	โดยท้ั�ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	ควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การและแรงบันี้ดาลใจัม้ีควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุดเช่้นี้กันี้	 ยกเว้ินี้ควิามีสามีารถุทัาง
นี้วัิตกรรมีม้ีควิามีสำาคัญระดับมีาก	 โดยม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้อง	χ²=161.85	
df=140	 p-value=0.09884	 RMSEA=0.016	 RMR=.011	 NFI=1	 NNFI=1	
GFI=.98	AGFI=.95	อยู่ในี้เกณฑ์ิท้ั�ยอมีรับได้และสอดคล้องกับข้อมูีลเชิ้งประจัักษ์
ท้ั�ระดับนัี้ยสำาคัญ	.01	โดยการให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาปรกึษามีอิ้ทัธิิ์พื่ลสง่ผ่านี้ต่อแรงบนัี้ดาลใจั

โดยที�ตัวแปรด้านการให้คําแนะนําปรึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อแรงบันดาลใจมากที�สุดมีค่า

สมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� รองลงมา คือ การใหค้าํแนะนาํปรกึษามีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทาง

นวตักรรมค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� การใหค้าํแนะนาํนาํปรกึษาไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความพรอ้มใน

การเป็นผูป้ระกอบการค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = -�.�� แต่มีอิทธิพลทางออ้มต่อการเป็นผูป้ระกอบการโดย

ออ้มผ่านแรงบันดาลใจและความสามารถทางนวัตกรรมค่าสัมประสิทธิ�เสน้ทาง = 0.55 แรงบันดาลใจมี

อิทธิพลทางตรงต่อความพรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการ ค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� ความสามารถทาง

นวัตกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความพรอ้มในการเป็นผู้ประกอบการค่าสมัประสิทธิ�เสน้ทาง = �.�� และ

ความพร้อมในการเป็นผู ้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั�งใจในการเป็นผู้ประกอบการค่า

สัมประสิทธิ�เส้นทาง = �.�� ตัวแปรโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั�งใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการของสมาชิกศนูยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศกึษาไดร้อ้ยละ 59 ดงัรูปภาพที� � 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที� 1 อิทธิพลสง่ผ่านของตวัแปรที�มีต่อความตั�งใจในการเป็นผูป้ระกอบการอาชีวศกึษา 

 

วัตถุประสงคข์อ้ที� � ผลการศึกษาองค์ประกอบของความตั�งใจในการเป็นผูป้ระกอบการของสมาชิก

ศนูย ์ บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษาพบว่าความตั�งใจในการเป็นผูป้ระกอบการขึ �นอยู่กบัการใหค้าํแนะนาํ

ปรกึษาซึ�งมีอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวม = 0.35 ผ่านแรงบนัดาลใจซึ�งมีอิทธิพลทางออ้มและอิทธิพล

รวม = 0.31 และความสามารถทางนวัตกรรมซึ�งมีอิทธิพลทางตรง= 0.29 อิทธิพลทางออ้ม = 0.25 และ

อิทธิพลรวม = 0.54 ที� เชื�อมโยงกับความพรอ้มในการเป็นผู ้ประกอบการซึ�งมีอิทธิพลทางตรง = 0.49 

อิทธิพลรวม = 0.49 โดยมีคะแนนอิทธิพลที� เป็นคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.�� 

รองลงมา คือ ความพรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการ การใหค้าํแนะนาํปรกึษาและแรงบนัดาลใจ ตามลาํดบั 

โดยที�การพิจารณาคะแนนอิทธิพลทางตรง พบว่า ความพรอ้มในการเป็นผูป้ระกอบการมีอิทธิพลมากที�สุด

มีคะแนนอิทธิพลที�เป็นค่าคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.�� รองลงมา คือ ความสามารถ

ทางนวตักรรมมีคะแนนอิทธิพลที�เป็นค่าคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน = �.�� และ �.��  ดงัรูปภาพที� � 

ความพรอ้มในการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

การใหค้าํแนะนาํปรึกษา 

แรงบนัดาลใจ 

ความตั�งใจในการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

0.58 
0.62 

0.49 -0.04 

ความสามารถทางนวตักรรม 0.40 0.48 
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

มีากท้ั�สุด	รองลงมีา	ค่อ	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงตอ่ควิามีสามีารถุ
ทัางนี้วัิตกรรมี	แรงบันี้ดาลใจัม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ 
ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ	ผลการศึึกษาองค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ
ขึ�นี้อยู่กับการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาผ่านี้แรงบันี้ดาลใจัและควิามีสามีารถุทัาง
นี้วัิตกรรมีท้ั�เช่้�อมีโยงกับควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ
 อภิปรายผลการวิจัย
	 วัิตถุุประสงค์ข้อท้ั�	1	ผลการศึึกษา	ระดับควิามีสำาคัญของการให้์คำาแนี้ะนี้ำา
ปรึกษา	 แรงบันี้ดาลใจั	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี	 ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้
ประกอบการและควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการของสมีาช้ิกศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้
ประกอบการอาช้้วิศึึกษาสรุปได้	ดังน้ี้�
	 การให้์คำาแนี้ะปรึกษาม้ีควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุด		เน่ี้�องจัากสมีาชิ้กได้รับการดูแล
ด้วิยควิามีเอาใจัใส่	 เอ่�ออาทัรจัากพ้ื่�เล้�ยงของศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการ
อาช้้วิศึึกษา	สอดคล้องกับการศึึกษาของ	Malebana	 (2014	 :	 1021)	 ท้ั�สรุปว่ิา	
ผู้ให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาท้ั�มีป้ระสบการณ์ทัางธุิ์รกิจัท้ั�ปฏิิบติัต่อผู้รบัคำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา
ด้วิยควิามีเอ่�ออาทัรเป็นี้ปัจัจััยสนัี้บสนุี้นี้ท้ั�จัำาเป็นี้สำาห์รับการประกอบการธุิ์รกิจัให้์
ประสบควิามีสำาเร็จั	รองลงมีา	ค่อ	แรงบันี้ดาลใจั	แต่ม้ีควิามีควิามีสำาคัญระดับมีาก
ท้ั�สุดเช่้นี้กันี้	 เพื่ราะสถุานี้ศึึกษาอาช้้วิศึึกษาได้ม้ีศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการ
อาช้้วิศึึกษาท้ั�ให้์ควิามีรู้	 ทัักษะในี้การประกอบการและพื่าสมีาช้ิกของศูึนี้ย์ฯ	 ไป
แลกเปล้�ยนี้เร้ยนี้รู้ด้วิยการศึึกษาดูงานี้รวิมีถึุงสถุานี้ประกอบการของเคร่อข่ายทัาง
ธุิ์รกิจั	ดังนัี้�นี้	จึังเกิดแรงบันี้ดาลใจัท้ั�อยากจัะประกอบธุิ์รกิจั	สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับงานี้ศึึกษา
ของ	บุญฑิวิรรณ	วิิงวิอนี้	(2556);	Holienka	(2014	:	42)	ท้ั�สรุปว่ิา	การสนัี้บสนุี้นี้
ข้อมูีล	ข้อเสนี้อแนี้ะจัากผู้ให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาไม่ีว่ิาจัะเพ่ื่�อนี้ท้ั�ประสบควิามีสำาเร็จั
ทัางธุิ์รกิจัยอ่มีเป็นี้โอกาสอันี้ด้ท้ั�จัะสร้างจิัตวิิญญาณควิามีเป็นี้ผู้ประกอบการให้์เกิด
ขึ�นี้ตั�งแต่ระดับเยาวิช้นี้	 รวิมีทัั�งการเปิดโอกาสให์้ม้ีการสร้างเคร่อข่ายทัั�งระห์ว่ิาง
เยาวิช้นี้ด้วิยกันี้และการสร้างเคร่อข่ายกับภาคธุิ์รกิจัและนี้ำาไปปฏิิบัติได้จัริง
	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีควิามีสำาคัญระดับมีาก	เน่ี้�องจัากในี้ยุคปัจัจุับันี้
ธุิ์รกิจัต้องม้ีการนี้ำานี้วัิตกรรมีมีาสร้างควิามีได้เปร้ยบทัางธุิ์รกิจั	สร้างควิามีแตกต่าง
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ในี้ผลติภัณฑ์ิผ่านี้ควิามีคดิริเริ�มีสรา้งสรรคใ์ห์ม่ีๆ	ด้วิยการประยกุต์ใช้้นี้วัิตกรรมีเพ่ื่�อ
แสวิงห์าโอกาสในี้การประกอบธุิ์รกิจั	สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับแนี้วิคิดของ	Olugbola	(2017	:	
8)	 ท้ั�สรุปว่ิา	 การสร้างนี้วัิตกรรมีให้์ธุิ์รกิจัเป็นี้หั์วิใจัของการเป็นี้ผู้ประกอบการยุค
ให์ม่ีท้ั�ต้องขับเคล่�อนี้ธุิ์รกิจัเห์น่ี้อคู่แข่งขันี้	 อ้กทัั�งควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การมี้ควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุดเช่้นี้กันี้	 ไม่ีว่ิาจัะเป็นี้ควิามีพื่ร้อมีด้านี้การเงินี้	 ท้ั�ดินี้	
อุปกรณ์	ประสบการณ์	และเคร่อข่ายทัางธุิ์รกิจั	ดังงานี้ศึึกษาของ	Braunerhjelm	
(2014)	 ได้สนัี้บสนุี้นี้การรวิมีกลุ่มีของเคร่อข่ายเป็นี้สิ�งท้ั�ม้ีควิามีสำาคัญเน่ี้�องจัาก
แต่ละบุคคลห์ร่อธุิ์รกิจัจัะม้ีควิามีโดดเด่นี้แตกต่างกันี้ไปท้ั�จัะมีาสนัี้บสนุี้นี้ธุิ์รกิจัให้์
ม้ีโอกาสประสบควิามีสำาเร็จัไมี่ว่ิาจัะเป็นี้ข้อมูีลทัางธิ์ุรกิจัท้ั�เป็นี้ปัจัจุับันี้ข้อมูีล
ทัางการตลาด	 ข้อมูีลคู่แข่งขันี้	 และผู้จััดห์าวัิตถุุดิบ	 สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับงานี้ศึึกษาของ	
Coduras,	Manuel,	Alvarez	and	Ruiz	(2016	:	101);		Olugbola	(2017	:	8)	
ท้ั�สรุปว่ิา	ควิามีพื่รอ้มีด้านี้ทัักษะการวิิเคราะห์์	สติปัญญาและควิามีรู้ไม่ีเพ้ื่ยงส่งผล
ต่อเล่อกอาช้้พื่ของนี้ักศึึกษาท้ั�ม้ีควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการแต่ยังเป็นี้
ห์นี้ทัางในี้การพัื่ฒนี้าเศึรษฐกิจัของแต่ละประเทัศึอ้กด้วิย
	 ลำาดับสุดท้ัายควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการม้ีควิามีสำาคัญมีากท้ั�สุด	
ด้วิยเห์ตุผลเพื่ราะห์ากผู้ใดม้ีควิามีสนี้ใจัมุ่ีงมัี�นี้และม้ีควิามีต้องการท้ั�จัะสร้างกิจัการ
ของตนี้เองในี้อนี้าคตยอ่มีม้ีโอกาสท้ั�จัะบรรลเุป้าห์มีาย	สอดคล้องกับงานี้ศึึกษาของ		
Ajzen	(1991	:	179)	ท้ั�อธิิ์บายว่ิา	ลักษณะท้ั�สำาคัญของการเป็นี้ผู้ประกอบการ	ค่อ	
ต้องม้ีควิามีตระห์นัี้ก	 ควิามีมัี�นี้ใจัของเอกบุคคลว่ิาม้ีแนี้วิโน้ี้มีท้ั�จัะสร้างกิจัการในี้
อนี้าคต	 ดังงานี้ศึึกษาของ	Shapero	and	Sokol	 (1982)	 ท้ั�ส่งเสริมีว่ิาบุคคลใด
ก็ตามีห์ากม้ีการตัดสินี้ใจัท้ั�จัะเปล้�ยนี้ทิัศึทัางการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตห์ร่อแนี้วิโน้ี้มีท้ั�จัะก่อ
ตั�งธุิ์รกิจัของตนี้เองมีักจัะต้องวิางแผนี้และเตร้ยมีควิามีพื่ร้อมีในี้การเผชิ้ญกับการ
ช้้วิิตประจัำาวัินี้	
	 วัิตถุุประสงคข้์อท้ั�	2	ผลการศึึกษาอทิัธิิ์พื่ลสง่ผ่านี้ของการให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา
ท้ั�เช่้�อมีโยงแรงบันี้ดาลใจั	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีและควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการไปสู่ควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการของสมีาช้ิกศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะ
ผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา	สรุปดังน้ี้�
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	 การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อแรงบันี้ดาลใจัเพื่ราะสมีาชิ้กคนี้
ใดท้ั�ม้ีแรงบันี้ดาลใจัอยากจัะเป็นี้ผู้ประกอบการอันี้เป็นี้ผลมีาจัากการดูแลจัากพ้ื่�
เล้�ยงท้ั�คอยช่้วิยเห์ล่อสนัี้บสนุี้นี้สมีาชิ้กอย่างใกล้ชิ้ด	 สอดคล้องกับการศึึกษาของ	
Eller,	Lev	and	Feurer	(2014	:	818)	ท้ั�พื่บว่ิา	พ้ื่�เล้�ยงท้ั�ดูแลเอาใจัใส่ให้์กำาลังใจั	
เข้าถึุงได้ง่ายและมี้ควิามีเป็นี้กันี้เองซึึ่�งเป็นี้ปัจัจััยทัางอ้อมีท้ั�ทัำาให้์สมีาชิ้กอยากจัะ
ปฏิิบัติตามีพ้ื่�เล้�ยงแนี้ะนี้ำาเพื่ราะเป็นี้แรงบวิกท้ั�ม้ีผลให์้มุ่ีงสู่การเป็นี้ผู้ประกอบการ
ในี้อนี้าคต
	 การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี
เพื่ราะผู้ให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาม้ีควิามีรู้และม้ีประสบการณ์ในี้การประกอบการธุิ์รกิจั	
ไม่ีเพ้ื่ยงแต่จัะแนี้ะนี้ำาถึุงวิิธ้ิ์การสร้างนี้วัิตกรรมีให์ม่ี	ๆ 	เท่ัานัี้�นี้	แต่ยังต้องกระตุ้นี้ให้์
เกิดควิามีสามีารถุทัางนี้วิัตกรรมีด้วิย	 สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับการศึึกษาของ	 Elshaw,	 Fass	
and	Mauntel	 (2018	 :	358)	 ท้ั�สรุปว่ิา	การให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาจัะนี้ำาไปสู่การ
ส่บทัอดธุิ์รกิจัเพ่ื่�อให้์ม้ีควิามีสามีารถุและทัักษะในี้ระดับสูงผ่านี้ทัักษะในี้การสร้าง
นี้วัิตกรรมีให้์ม้ีควิามีแตกต่างและโดดเด่นี้	 โดยท้ั�แรงบันี้ดาลใจัของบุคคลเป็นี้มุีมี
มีองท้ั�สร้างสรรค์จัากภายในี้จิัตใจัและได้รับการกระตุ้นี้จัากภายนี้อก	เพ่ื่�อให้์บุคคล
ม้ีควิามีคิดริเริ�มีสร้างสรรค์ในี้การเปล้�ยนี้ควิามีคิดท้ั�จัะพัื่ฒนี้าห์ร่อการกระทัำาสิ�งต่าง	ๆ  
ให้์สำาเร็จั	
	 การให้์คำาแนี้ะนี้ำานี้ำาปรึกษาไม่ีม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการแต่ม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางอ้อมีต่อการเป็นี้ผู้ประกอบการโดยอ้อมีผ่านี้แรง
บันี้ดาลใจัและควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีท้ั�เป็นี้เช่้นี้น้ี้�เพื่ราะ	เม่ี�อสมีาชิ้กได้รับการ
แนี้ะนี้ำาปรึกษาด้ย่อมีเกิดแรงบันี้ดาลใจัท้ั�จัะแสวิงห์าโอกาสในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การด้วิยการสร้างควิามีคิดสร้างสรรค์ให์ม่ีๆ	แม้ีว่ิาการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาไม่ีส่งผล
ให้์เกิดควิามีพื่ร้อมีโดยตรงก็ตามี	สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กบังานี้ศึึกษาของ	Braunerhjelm	(2014)	
ท้ั�สรุปว่ิา	 แรงบันี้ดาลใจัจัะไปกระตุ้นี้ทัางอ้อมีให้์เกิดควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมี
ก่อนี้แล้วิจึังจัะเกิดควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการในี้ภายห์ลัง
	 แรงบันี้ดาลใจัม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	
เพื่ราะการบอกเล่าห์ร่อการแนี้ะนี้ำาของผู้ม้ีประสบการณ์ท้ั�มี้ศึักยภาพื่ส่งผลให้์เกิด
ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	สอดคล้องกับงานี้	Stolz	(2015)	ท้ั�สนัี้บสนุี้นี้ว่ิา 
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แรงบันี้ดาลใจัเป็นี้การเปิดรับประสบการณ์ให์ม่ี	ๆ	ห์ากแรงบันี้ดาลใจัเข้าไปดลใจั
ในี้ควิามีรู้สึกนึี้กคิดของบุคคลแล้วิย่อมีม้ีผลต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การได้เช่้นี้กันี้	
	 ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการ	 เพื่ราะยุคการแข่งขันี้ทัางธิ์ุรกิจัในี้ปัจัจุับันี้ต้องม้ีการประยุกต์ใช้้
นี้วัิตกรรมีมีาลดต้นี้ทุันี้สร้างควิามีแตกต่างให้์กับผลิตภัณฑ์ิเพ่ื่�อให้์แตกต่างจัากคู่
แข่งขันี้	 ม้ีการคิดค้นี้ผลิตภัณฑ์ิให์ม่ีอย่างต่อเน่ี้�องท้ั�ตอบโจัทัย์ควิามีต้องการของ
ลูกค้าห์ร่อให้์สอดรับกับพื่ฤติกรรมีผู้บริโภค	สอดคล้องกับแนี้วิคิดของ	Coduras,	
Manuel,	Alvarez	and	Ruiz	(2016:	101)	ท้ั�นี้ำาเสนี้อว่ิา	ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้
ผู้ประกอบการเป็นี้สิ�งสำาคัญสำาห์รับผู้ประกอบการในี้ยคุปัจัจุับันี้ท้ั�ต้องม้ีเงินี้ทุันี้	ทุันี้
ทัางสังคมี	 นี้วัิตกรรมีสมัียให์ม่ี	 เคร่อข่ายธุิ์รกิจั	 ประสบการณ์จัากเคร่อญาติ	
ครอบครัวิและองค์การท้ั�เก้�ยวิข้องเพ่ื่�อสนัี้บสนุี้นี้ให้์เกิดควิามีสำาเร็จัได้เร็วิขึ�นี้		
	 ควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการมีอิ้ทัธิิ์พื่ลทัางตรงต่อควิามีตั�งใจัในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการ	 เพื่ราะควิามีพื่ร้อมีเป็นี้ปัจัจััยในี้การเก่�อห์นุี้นี้สมีาช้ิกไม่ีว่ิาจัะ
เป็นี้ด้านี้ควิามีเป็นี้ผู้นี้ำา	ควิามีสามีารถุเชิ้งรุก	ควิามีใฝ่ึใจัในี้การเร้ยนี้รู้	ควิามีเป็นี้นัี้ก
แสวิงห์าโอกาสผ่านี้ควิามีคิดสร้างสรรค์ท้ั�แตกต่างท้ั�ม้ีอยู่ในี้ตัวิตนี้ของเอกบุคคล	
สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับแนี้วิคิดของ	Schumpeter	(1934	:	66)	ท้ั�สรุปว่ิา	การเป็นี้ผู้ประกอบ
การต้องม้ีควิามีพื่ร้อมีด้านี้ทุันี้ทัางสังคมี	ควิามีสามีารถุในี้การสร้างนี้วัิตกรรมีและ
ม้ีควิามีสร้างสรรค์มีากกว่ิาบุคคลทัั�วิไป	ซึึ่�งสิ�งเห์ล่าน้ี้�ม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อควิามีตั�งใจัในี้การ
เป็นี้ผู้ประกอบการ
	 วัิตถุุประสงค์ข้อท้ั�	3	ศึึกษาองค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การขึ�นี้อยูกั่บการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษา	เพื่ราะพ้ื่�เล้�ยงจัะให้์ข้อมูีลด้านี้ธุิ์รกิจัการดูแล
เอาใจัใส่	 การสนัี้บสนุี้นี้ส่งเสริมีให้์ม้ีควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีภายใต้ควิามีคิด
ริเริ�มีสร้างสรรค์ท้ั�แตกต่างจัากคู่แข่ง	 ผลวิิจััยม้ีควิามีเก้�ยวิข้องกับแนี้วิคิดของ	
Holienka	 (2014	 :	 47)	 ท้ั�สรุปว่ิา	 ควิามีเป็นี้ผู้ประกอบรุ่นี้เยาว์ิต้องประยุกต์ใช้้
นี้วัิตกรรมีเพ่ื่�อให์เ้กิดควิามีรวิดเร็วิในี้การสรา้งโอกาสให์กั้บธุิ์รกิจัรวิมีถุงึแรงบนัี้ดาล
ใจัของสมีาชิ้กท้ั�ได้รับจัากพ้ื่�เล้�ยง	เคร่อข่าย	การเร้ยนี้รู้จัากประสบการณ์ของผู้อ่�นี้
และแรงบันี้ดาลใจัจัากตนี้เองท้ั�จัะสร้างควิามีพื่ร้อมีในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการ	
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สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับแนี้วิทัางการศึึกษาของ	สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการการอาช้้วิศึึกษา	(2562)	
ท้ั�สรุปว่ิา	โปรแกรมีการให้์คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาของศูึนี้ยบ่์มีเพื่าะช่้วิยสร้างควิามีพื่ร้อมี
ในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการได้	 ท้ัายท้ั�สุดส่งผลต่อควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบ
การของสมีาชิ้กศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษา

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 	 1.1	 ควิรม้ีกลไกลและระบบในี้การให์้คำาแนี้ะนี้ำาปรึกษาให้์ครอบคลุมี
เทัคนิี้คห์ร่อวิิธ้ิ์การสร้างนี้วัิตกรรมีให์ม่ี	 ๆ	 ทัางธุิ์รกิจัท้ั�จัะช่้วิยให้์ผู้ประกอบการ
รุ่นี้เยาว์ิเกิดควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการในี้การขับเคล่�อนี้ธุิ์รกิจัให์ม่ีได้
	 	 1.2	 ข้อมูีลองค์ประกอบของควิามีตั�งใจัในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการซึึ่�งเป็นี้
ผลลัพื่ธ์ิ์ของงานี้วิิจััยน้ี้�	 ผู้บริห์ารสถุานี้ศึึกษาอาช้้วิศึึกษาสามีารถุนี้ำาไปสนัี้บสนุี้นี้
โครงการและกิจักรรมีของศูึนี้ย์บ่มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาท้ั�จัะสนัี้บสนุี้นี้
ให้์สมีาชิ้กสามีารถุเข้ยนี้แผนี้ธุิ์รกิจัได้ในี้เชิ้งรูปธิ์รรมี	
 2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
	 	 2.1	 นี้ำาองค์ควิามีรู้ท้ั�เก้�ยวิข้องกับควิามีตั�งในี้การเป็นี้ผู้ประกอบการไป
ขยายผลในี้เวิท้ัระดับช้าติและเคร่อข่ายศูึนี้ยบ่์มีเพื่าะผู้ประกอบการอาช้้วิศึึกษาของ
สถุานี้ศึึกษาอาช้้วิศึึกษาภาคเอกช้นี้
	 	 2.2	การคัดเล่อกตัวิแปรส่งผ่านี้ท้ั�มีค้วิามีสำาคัญต่อการเป็นี้ผู้ประกอบการ	
ค่อ	เคร่อข่ายธุิ์รกิจั	ผู้ท้ั�สนี้ใจัควิรนี้ำาไปสนัี้บสนุี้นี้ต่อยอดเชิ้งวิิช้าการต่อไป
 3) ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั�งต่อไป
	 ผลการวิิจััยพื่บว่ิา	ควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีอิทัธิิ์พื่ลค่อนี้ข้างตำ�า	 ค่อ	 ม้ี
ค่าสัมีประสิทัธิิ์�เท่ัากับ	 .48	 ซึึ่�งในี้ทัางทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุทัางนี้วัิตกรรมีม้ีควิามี
สำาคัญต่อการเป็นี้ผู้ประกอบการ	 ดังนัี้�นี้	 ควิรจัะศึึกษานี้วัิตกรรมีการจััดการ	
นี้วัิตกรรมีการตลาด	นี้วัิตกรรมีผลิตภัณฑ์ิ	และนี้วัิตกรรมีองค์การท้ั�ส่งผลต่อควิามี
ได้เปร้ยบของธุิ์รกิจัยุคปัจัจุับันี้เพ่ื่�อให้์เกิดควิามียั�งย่นี้ต่อไป
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บทคัดย่อ
	 การวิิจััยครั�งน้ี้�ม้ีวัิตถุุประสงค์เพ่ื่�อ	 (1)	 ศึึกษาระดับการประเมีินี้ผลโครงการ
ตามีแผนี้งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	 ประจัำาปีงบประมีาณ	
พื่.ศึ.2563	มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเดจ็ัเจ้ัาพื่ระยา	และ	(2)	จััดทัำาข้อเสนี้อแนี้ะ
เชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยทุัธิ์ศึาสตรใ์นี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับการดำาเนิี้นี้
โครงการ	 วิิจััย	/	 โครงการพัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัย	 เคร่�องม่ีอท้ั�ใช้้ในี้งานี้วิิจััย	 ค่อ	
แบบสอบถุามี	 กลุ่มีตัวิอย่างท้ั�ใช้้ในี้การเก็บข้อมูีล	 ได้แก่	 หั์วิห์น้ี้าโครงการ	 และ
ผู้ปฏิิบัติงานี้ในี้โครงการ	และผู้รับบริการในี้โครงการ	จัำานี้วินี้	2,552	คนี้	สถิุติท้ั�ใช้้
ในี้การวิิเคราะห์์ข้อมูีลได้แก่	 ควิามีถุ้�	 ค่าเฉล้�ย	 ค่าร้อยละ	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้
มีาตรฐานี้	
	 ผลวิิจััยพื่บว่ิา	 1)	 ระดับการประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์
พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	มีห์าวิิทัยาลัย
ราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยา	อยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	ในี้ทุักด้านี้	และ	2)	ผลการจััด
ทัำาข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยุทัธิ์ศึาสตร์ในี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้
สำาห์รับการดำาเนิี้นี้โครงการวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัย		พื่บว่ิา	ผู้ทัรง
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3

คุณวุิฒิเห็์นี้สอดคล้องกันี้ว่ิาข้อเสนี้อ	 แนี้ะเชิ้งนี้โยบาย	 ม้ีควิามีถูุกต้องครอบคลุมี	
เห์มีาะสมี	เป็นี้ไปได้	และเป็นี้ประโยช้น์ี้	
คำาสำาคัญ : การติดตามี;	ประเมีินี้ผลโครงการ

Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	investigate	the	project	
evaluation	 level	 of	 the	 Strategic	 Plan	 for	 Sustainable	 Education	
Development	 Fiscal	 Year	 2020,	 Bansomdejchaopraya	 Rajabhat	
University	and	2)	to	formulate	policy	recommendations	in	formulating	
strategies	for	funding		the	university	research/development	projects.	
The	 research	 instrument	was	a	questionnaire.	The	sample	groups	
used	to	collect	data,	including	the	project	leader	and	project	workers	
and	2,552	service	recipients	in	the	project.	The	statistics	used	in	the	
data	 analysis	 were	 frequency,	mean,	 percentage	 and	 standard	
deviation.	
	 The	 research	 findings	were	 as	 follows:	 1)	 Project	 evaluation	
level	 according	 to	 the	 Strategic	 Plan	 for	 Sustainable	 Education	
Development	Fiscal	Year	2020,	Bansomdejchaopraya	Rajabhat	Uni-
versity	was	at	the	highest	level	in	all	aspects	and	2)	The	result	of	the	
preparation	for	the	policy	recommendations	in	formulating	strategies	
for	funding	the	university	research/development	projects	revealed	
that	the	experts	agreed	that	the	policy	recommendations	were	ac-
curate,	comprehensive,	appropriate,	feasible	and	useful.
Keyword :	Project	Monitoring;		Evaluation

บทนำา
	 การอุดมีศึึกษาเป็นี้หั์วิใจัสำาคัญของการผลิตและพัื่ฒนี้ากำาลังคนี้เพ่ื่�อการ
พัื่ฒนี้าประเทัศึสร้างงานี้วิิจััยและนี้วัิตกรรมีขั�นี้สูง	เป็นี้แห์ล่งท้ั�สร้างองค์ควิามีรู้เพ่ื่�อ



62 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

3

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

การพัื่ฒนี้าประเทัศึ	นี้อกจัากน้ี้�คุณภาพื่ของการอุดมีศึึกษาของประเทัศึยังเป็นี้ตัวิ
ช้้�วัิดของข้ดควิามีสามีารถุในี้การแข่งขันี้ของประเทัศึอ้กด้วิย	 	 โดยนัี้ยดังกล่าวิน้ี้�	
นี้โยบายของรัฐท้ั�ประสงค์ขับเคล่�อนี้ประเทัศึสู่ไทัยแลนี้ด์	4.0	เพ่ื่�อให้์ห์ลุดพ้ื่นี้จัาก
กับดักของรายได้ปานี้กลาง	รวิมีทัั�งกับดักของควิามีไม่ีเท่ัาเท้ัยมีกันี้ของคนี้ในี้ช้าติ		
เพ่ื่�อให้์ประเทัศึมี้ศัึกยภาพื่ท้ั�สามีารถุแข่งขันี้ได้บนี้เวิท้ัโลก	 จึังจัำาเป็นี้ต้องพัื่ฒนี้า
กำาลังคนี้	 เทัคโนี้โลย้	 นี้วัิตกรรมี	 รวิมีทัั�งองค์ควิามีรู้ให้์เกิดควิามีคิดสร้างสรรค์ท้ั�
เป็นี้ของประเทัศึ	ม้ีอัตลักษณ์ควิามีเปน็ี้ไทัยบนี้พ่ื่�นี้ฐานี้ของห์ลกัเศึรษฐกจิัพื่อเพ้ื่ยง		
การอุดมีศึึกษาจึังเป็นี้กลไกสำาคัญในี้การผลักดันี้ให้์บรรลุนี้โยบายดังกล่าวิ		โดยการ
ปฏิิบัติพัื่นี้ธิ์กิจั	4	ประการ		ท้ั�ประกอบด้วิย	การผลิตและพัื่ฒนี้าทัรัพื่ยากรมีนุี้ษย์	
การวิิจััยและพัื่ฒนี้า	 การบริการทัางวิิช้าการ	 และการทัำานุี้บำารุงศิึลปวัิฒนี้ธิ์รรมี	
(สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการการอุดมีศึึกษา,	 2561)	 เพ่ื่�อตอบสนี้องต่อนี้โยบายการ
พัื่ฒนี้าประเทัศึดังกล่าวิ	 	 มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยา	 ในี้ฐานี้ะ
สถุาบันี้อุดมีศึึกษาของประเทัศึไทัย	 จึังได้จััดทัำาแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์	 มีห์าวิิทัยาลัย
ราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยา	ระยะ	20	ปี	เพ่ื่�อให้์สามีารถุนี้ำาไปสู่การปฏิิบัติอย่าง
เป็นี้รูปธิ์รรมีในี้การพัื่ฒนี้าพัื่นี้ธิ์กิจัสำาคัญของควิามีเป็นี้สถุาบันี้อุดมีศึึกษา		ในี้ด้านี้
การผลิตบัณฑิิต		การวิิจััย		การบริการวิิช้าการแก่สังคมี	และการทัำานุี้บำารุงศิึลปะ
และวัิฒนี้ธิ์รรมีให้์เป็นี้ท้ั�ยอมีรับของสาธิ์ารณช้นี้ในี้การเป็นี้แห์ล่งผลิตและพัื่ฒนี้า
บุคลากรท้ั�ม้ีควิามีรู้ควิามีสามีารถุ		ม้ีคุณธิ์รรมีจัริยธิ์รรมีออกสู่สังคมี	และเป็นี้กำาลัง
สำาคัญในี้การพัื่ฒนี้าประเทัศึ	 ซึึ่�งในี้การจััดทัำาแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์ดังกล่าวิ	 พื่ร้อมีทัั�ง
การขับเคล่�อนี้แผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์ฯ	 ได้น้ี้อมีนี้ำาพื่ระราโช้บายในี้พื่ระบาทัสมีเด็จัพื่ระ
ปรเมีนี้ทัรรามีาธิ์ิบด้ศึร้สินี้ทัรมีห์าวิช้ิราลงกรณ์	 พื่ระวิชิ้รเกล้าเจ้ัาอยู่หั์วิ	 มีาเป็นี้
แนี้วิทัางห์ลักในี้การดำาเนี้ินี้งานี้อย่างเป็นี้รูปธิ์รรมี	 โดยเฉพื่าะการดำาเนี้ินี้พัื่นี้ธิ์กิจั
ด้านี้การวิิจััยและบริการวิิช้าการแก่สังคมีได้มุ่ีงเน้ี้นี้การวิิจััยและบริการวิิช้าการเพ่ื่�อ
พัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้ซึึ่�งเป็นี้จุัดเน้ี้นี้ตามีแนี้วิพื่ระราโช้บาย	
	 ตั�งแต่ปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.2562	เป็นี้ต้นี้มีา	มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฎีทัั�วิประเทัศึ
ได้รับการจััดสรรงบประมีาณสำาห์รับการวิิจััยและบรกิารวิิช้าการเพ่ื่�อพัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้	
ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ท้ั�มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏินัี้�นี้ๆ	 รับผิดช้อบ	 ในี้ส่วินี้ของมีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิ
บ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยา	นัี้�นี้ได้รับการจััดสรรงบประมีาณในี้ส่วินี้ดังกล่าวิเช่้นี้เด้ยวิกันี้		
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โดยทัางมีห์าวิิทัยาลัยได้จััดสรรงบประมีาณให์้กับคณาจัารย์และบุคลากรของ
มีห์าวิิทัยาลัย	 เพ่ื่�อสนัี้บสนุี้นี้การดำาเนิี้นี้โครงการวิิจััยและพัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้ภายใต้
กรอบท้ั�มีห์าวิิทัยาลัยกำาห์นี้ดจัำานี้วินี้	 29	 โครงการ	 ดังนัี้�นี้เพ่ื่�อให้์การจััดสรรงบ
ประมีาณสนี้ับสนุี้นี้โครงการดังกล่าวิ	 เกิดประโยช้น์ี้และประสิทัธิิ์ภาพื่	 รวิมีถึุง
ประสิทัธิิ์ผลสูงสุดตามีเป้าห์มีายท้ั�กำาห์นี้ดไว้ิจึังจัำาเป็นี้อย่างยิ�งท้ั�จัะต้องม้ีการติดตามี
ประเมิีนี้ผลโครงการท้ั�ได้รับการสนัี้บสนุี้นี้จัากมีห์าวิิทัยาลัย	 และสามีารถุนี้ำาผล	
การประเมิีนี้มีาจััดทัำาข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายสำาห์รับมีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิ	ในี้การ
จััดสรรงบประมีาณและตดิตามีประเมีนิี้ผลโครงการให์เ้ป็นี้มีาตรฐานี้และเปน็ี้ธิ์รรมี	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	เพ่ื่�อศึึกษาระดับการประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์
พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้		ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	มีห์าวิิทัยาลัย
ราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยา
	 2.	เพ่ื่�อจััดทัำาข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยุทัธิ์ศึาสตร์ในี้การ
ให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับการดำาเนิี้นี้โครงการวิิจััย	 /	 โครงการพัื่ฒนี้าของ
มีห์าวิิทัยาลัย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การติดตามประเมินผลโครงการ 
		 การติดตามีประเมิีนี้ผลการดำาเนิี้นี้งานี้ของมีห์าวิิทัยาลัย	 เป็นี้การติดตามี
ประเมิีนี้ผลการดำาเนิี้นี้งานี้ท้ั�ต้องปฏิิบัติทัั�งห์มีดในี้ภาพื่รวิมีของมีห์าวิิทัยาลัย	
สำาห์รับการติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์การพัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้	
ประจัำาปีงบประมีาณ	 พื่.ศึ.	 2563	 ท้ั�มีห์าวิิทัยาลัยให้์การสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณ
ดำาเนิี้นี้การจััดเป็นี้กรณ้ท้ั�ม้ีเป้าห์มีายเฉพื่าะ	โดยม้ีจุัดมุ่ีงห์มีายเพ่ื่�อติดตามีประเมิีนี้
ผลโครงการฯ	 อย่างเป็นี้ระบบตามีห์ลักวิิช้าการติดตามีประเมีินี้ผล	 เพ่ื่�อให้์ได้
สารสนี้เทัศึจัากการตดิตามีประเมีนิี้ผลมีาใช้้ในี้การกำาห์นี้ดนี้โยบายและกรอบการ
ตัดสินี้ใจัสำาห์รับผู้บริห์ารมีห์าวิิทัยาลัยในี้การให์้การสนี้ับสนุี้นี้งบประมีาณการ
ดำาเนี้นิี้โครงการตามีแผนี้ยทุัธิ์ศึาสตรก์ารพัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้ต่อไป	เพ่ื่�อให้์ได้ผลสัมีฤทัธิ์ิ�
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ของการดำาเนิี้นี้โครงการตามีเป้าห์มีาย	ดังนัี้�นี้	ในี้การติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการฯ
ตามีแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์การพัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้	 ประจัำาปีงบประมีาณ	 พื่.ศึ.	 2563	 ท้ั�
มีห์าวิิทัยาลัยให้์การสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณดำาเนิี้นี้การ	 จึังได้ดำาเนิี้นี้การในี้รูปของ
การวิิจััยติดตามีประเมิีนี้ผลบนี้ห์ลักการทัางวิิช้าการของการติดตามีประเมิีนี้ผล	
โดยม้ีสาระสำาคัญ	ดังน้ี้�
 ความหมายและขอบเขตของการติดตามประเมินผลโครงการฯ
	 ในี้การดำาเนิี้นี้การติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการฯ	ในี้ครั�งน้ี้�เพ่ื่�อให้์เข้าใจัตรงกันี้	
ผู้วิิจััยจึังได้กำาห์นี้ดควิามีห์มีายและขอบเขตของการติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการฯ	
จัากการสังเคราะห์์	 จัากควิามีห์มีายของการติดตามีประเมิีนี้โครงการฯ	 ท้ั�
นัี้กวิิช้าการห์ลายท่ัานี้ได้กำาห์นี้ดไว้ิ	ได้แก่
	 สำานัี้กงานี้ราช้บัณฑิิตยสภา	 (2559)	 ได้ให้์ควิามีห์มีายของการประเมิีนี้โดย
ทัั�วิไปไว้ิว่ิา	เป็นี้การใช้้ดุลยพิื่นิี้จัพิื่จัารณาตัดสินี้คุณค่าของสิ�งใดสิ�งห์นึี้�งโดยนี้ำาผลท้ั�
ได้จัากการวัิดไปเปร้ยบเท้ัยบกับเกณฑ์ิท้ั�กำาห์นี้ดไว้ิซึึ่�งเกณฑ์ิท้ั�กำาห์นี้ดไว้ินัี้�นี้อาจัเป็นี้
เกณฑ์ิสัมีพัื่นี้ธ์ิ์	ห์ร่ออิงกลุ่มี	ห์ร่อเป็นี้เกณฑ์ิสัมีบูรณ์	ห์ร่ออิงเกณฑ์ิก็ได้	
		 สมีห์วัิง	 พิื่ธิิ์ยานุี้วัิฒน์ี้	 (2559)	 ได้ให้์ควิามีห์มีายของการประเมิีนี้ไว้ิว่ิา	
เป็นี้กระบวินี้การท้ั�ทัำาให้์ได้สาระสนี้เทัศึ	 (เชิ้งคุณค่า)	 เพ่ื่�อช่้วิยให้์ผู้บริห์ารห์ร่อผู้ม้ี
อำานี้าจัได้ใช้้ในี้การตัดสินี้ใจัเล่อกทัางเล่อกอย่างม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่สูงสุด	 ในี้ทัำานี้อง
เด้ยวิกันี้	Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	
ได้ให้์ควิามีห์มีายของการประเมีินี้ผลไว้ิว่ิา	 เป็นี้กระบวินี้การพื่ิจัารณาและเก็บ
รวิบรวิมีข้อมูีลอย่างเป็นี้ระบบโดยคำานึี้งถึุงจุัดมุ่ีงห์มีายของสิ�งท้ั�ประเมิีนี้โดยม้ี
วัิตถุุประสงค์ของการประเมิีนี้เพ่ื่�อระบุถึุงควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ของ	 จุัดมุ่ีงห์มีาย	
ประสิทัธิิ์ภาพื่และประสิทัธิิ์ผล	รวิมีทัั�งผลกระทับและควิามียั�งยน่ี้ของสิ�งท้ั�ประเมิีนี้
นัี้�นี้	สารสนี้เทัศึท้ั�ได้จัาการประเมิีนี้จัะเป็นี้ประโยช้น์ี้ในี้การนี้ำาไปใช้้ในี้การตัดสินี้ใจั
ได้อย่างชั้ดเจันี้ด้วิย	 ทัั�งยังได้ให้์ควิามีห์มีายในี้ส่วินี้ของการประเมิีนี้โครงการว่ิา	
ห์มีายถึุง	 การประเมิีนี้พัื่ฒนี้าการของการดำาเนิี้นี้งานี้ท้ั�ดำาเนิี้นี้ในี้รูปแบบของ
โครงการท้ั�ถูุกออกแบบมีาเพ่ื่�อให์้บรรลุจุัดมุ่ีงห์มีายเฉพื่าะภายใต้ทัรัพื่ยากรและ
แผนี้งานี้เฉพื่าะ	โดยเป็นี้ส่วินี้ห์นึี้�งของกรอบแผนี้งานี้ท้ั�ครอบคลุมีโครงการนัี้�นี้	ๆ
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	 นี้อกจัากนัี้�นี้	 พิื่ชิ้ต	 ฤทัธิิ์�จัรูญ	 (2557)	 ได้ให้์ควิามีห์มีายของการประเมิีนี้
โครงการท้ั�สอดคล้องกันี้	กล่าวิค่อ	การประเมิีนี้โครงการ	ห์มีายถึุง	กระบวินี้การท้ั�
เป็นี้ระบบในี้การตรวิจัสอบเพ่ื่�อบง่ช้้�ถึุงประสิทัธิิ์ภาพื่และประสิทัธิิ์ผลของโครงการ	
เพ่ื่�อให้์ได้สารสนี้เทัศึท้ั�เป็นี้ประโยช้น์ี้สำาห์รับการตัดสินี้ใจัเก้�ยวิกับการบริห์ารจััดการ	
การปรับปรุงและการพัื่ฒนี้าโครงการต่อไป
	 จัากท้ั�กล่าวิมีาในี้เชิ้งทัฤษฎี้	 ผู้วิิจััยได้นี้ำามีาสังเคราะห์์เป็นี้ควิามีห์มีายและ
ขอบเขตของการติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการฯ	ตามีแผนี้ยทุัธิ์ศึาสตร์การพัื่ฒนี้าท้ัอง
ถิุ�นี้	ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ท้ั�มีห์าวิิทัยาลัยให้์การสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณ
ดำาเนิี้นี้การ	ดังน้ี้�	“การติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการเป็นี้กระบวินี้การเชิ้งระบบเพ่ื่�อ
ตรวิจัสอบ	ประสิทัธิิ์ภาพื่	 ประสิทัธิิ์ผล	 และผลกระทับของโครงการฯ	 เพ่ื่�อให้์ได้
สารสนี้เทัศึท้ั�เป็นี้ประโยช้น์ี้สำาห์รับผู้บริห์ารมีห์าวิิทัยาลัยในี้การตัดสินี้ใจัเก้�ยวิกับ
โครงการต่อไป	ซึึ่�งขอบเขตของการประเมิีนี้โครงการฯ	ในี้ครั�งน้ี้�	ครอบคลุมีเฉพื่าะ
โครงการฯ	 ตามีแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์การพัื่ฒนี้าท้ัองถิุ�นี้	 ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	
2563	ท้ั�มีห์าวิิทัยาลัยให้์การสนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณดำาเนิี้นี้การเท่ัานัี้�นี้
 รูปแบบของการติดตามประเมินโครงการ
	 รูปแบบของการติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการท้ั�นัี้กวิิช้าการได้เสนี้อไว้ิม้ีห์ลาก
ห์ลายรูปแบบ	ในี้ท้ั�น้ี้�ได้นี้ำารูปแบบการติดตามีประเมิีผลโครงการของ	สตัฟเฟิลบ้มี	
(Stufflebeam,	 1971)	 เน่ี้�องจัากเป็นี้รูปแบบการติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการท้ั�
ตรงกับจุัดมุ่ีงห์มีายของการติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการในี้ครั�งน้ี้�	 กล่าวิค่อ	 การ
ติดตามีประเมีินี้ผลโครงการตามีแนี้วิคิดของ	 สตัฟเฟิลบ้มี	 เป็นี้รูปแบบท้ั�รู้จัักกันี้
โดยทัั�วิไปท้ั�	เร้ยกว่ิา	CIPP	Model	ห์ร่อ	Stufflebeam’s	CIPP	Model	เป็นี้รูป
แบบการประเมีนิี้ท้ั�เป็นี้กระบวินี้การท้ั�เป็นี้ขั�นี้ตอนี้ท้ั�ครอบคลมุีการดำาเนี้นิี้โครงการ
ทัั�งห์มีด	โดยไม่ียึดวัิตถุุประสงค์	 (goal-free)	 ซึึ่�ง	คำาว่ิา	CIPP	 เป็นี้คำาย่อจัากองค์
ประกอบของโครงการท้ั�นี้ำามีาประเมิีนี้	ม้ีสาระสำาคัญ	ดังน้ี้�	 (พื่รทิัพื่ย์	ไช้ยโส	และ
คณะ,	2559)
 C : Context Evaluation	กล่าวิค่อ	การประเมิีนี้บริบทั	เป็นี้การประเมิีนี้
สิ�งท้ั�เก้�ยวิข้องกับควิามีต้องการจัำาเป็นี้ของผู้ได้รับผลประโยช้น์ี้	 สินี้ทัรัพื่ย์ท้ั�ม้ีและ
ปัญห์า	บริบทัของสิ�งแวิดล้อมีสำาห์รับการประเมีนิี้	รวิมีถุงึสภาพื่การเม่ีองท้ั�ม้ีอยูใ่นี้
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การประเมีนิี้	ซึึ่�งการประเมีนิี้บรบิทัเก้�ยวิข้องกับคุณค่าห์ลักเพ่ื่�อกำาห์นี้ดเปา้ประสงค์	
ห์ร่อเป้าห์มีาย	(Goal	setting)
  I : Input Evaluation	กล่าวิ	ค่อ	การประเมิีนี้ปัจัจััยป้อนี้	ห์ร่อตัวินี้ำาเข้า	
ซึึ่�งเป็นี้การประเมีินี้สำาห์รับการวิางแผนี้ห์ร่อเป็นี้แนี้วิทัางในี้การเล่อกกลยุทัธ์ิ์	
สำาห์รับการตอบสนี้องต่อควิามีต้องท้ั�จัำาเป็นี้	 รวิมีทัั�งยังม้ีควิามีเป็นี้ไปได้	 และยัง
ห์มีายรวิมีถึุงงบประมีาณท้ั�เก้�ยวิข้องกับแผนี้งานี้ด้วิย
  P : Process Evaluation กล่าวิ	 ค่อ	 เป็นี้การประเมีินี้การดำาเนี้ินี้การ	
ประเมิีนี้กระบวินี้การ	 รวิมีทัั�งการดำาเนิี้นี้งานี้ของโครงการซึึ่�งเก้�ยวิข้องกับการ
ติดตามี	อาจัห์มีายรวิมีถึุงกิจักรรมีและเอกสารต่างๆ	ด้วิย
  P : Product Evaluation กล่าวิ	ค่อ	เป็นี้การประเมิีนี้ผลผลิต	อาจัห์มีาย
รวิมีถุึงผลลัพื่ธ์ิ์	 ซึึ่�งเป็นี้การประเมีินี้ผลผลิตและผลลัพื่ธ์ิ์ท้ั�ได้จัากโครงการเปร้ยบ
เท้ัยบกับเป้าประสงค์	/	วัิตถุุประสงค์ของโครงการ	ซึึ่�งเก้�ยวิข้องกับการประเมิีนี้ในี้
รูปแบบต่าง	ๆ
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประเมินโครงการโดยใช้ CIPP Model
		 การติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการโดยใช้้	CIPP	Model	เอ่�อประโยช้น์ี้ในี้การ
ตัดสินี้ใจั	4	ด้านี้	ค่อ	
	 (1)	การตัดสินี้ใจัในี้การวิางแผนี้	(planning	decision)	อันี้เก้�ยวิข้องกับการ
เล่อกเป้าห์มีายและวัิตถุุประสงค์	
	 (2)	การตัดสินี้ใจักำาห์นี้ดโครงสรา้งโครงการ	(structuring	decision)	ในี้การ
เล่อกยทุัธิ์วิิธ้ิ์	วิิธ้ิ์การดำาเนิี้นี้งานี้	ให้์เป้าห์มีายและวิตัถุุประสงค์ประสบผลสำาเร็จัตามี
ท้ั�ได้ตัดสินี้ใจัวิางแผนี้ไว้ิ
		 (3)	การตัดสินี้ใจัการปฏิิบัติงานี้	 (implement	decision)	 ซึึ่�งสามีารถุท้ั�จัะ
นี้ำาวิิธ้ิ์การในี้การทัำางานี้	การปรับปรุงการดำาเนิี้นี้โครงการ	วิิธ้ิ์การ	และยุทัธิ์วิิธ้ิ์
		 (4)	การทับทัวินี้การตัดสินี้ใจั		(recycling	decision)	ว่ิาควิรจัะดำาเนิี้นี้การ
ต่อ	เปล้�ยนี้แปลง	ห์ร่อยุติโครงการ

(�) การทบทวนการตดัสินใจ  (recycling decision) ว่าควรจะดาํเนินการต่อ เปลี�ยนแปลง หรือยุติ

โครงการ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยครั�งนี � เป็นการวิจัยติดตามประเมินผล (Follow-up and Evaluation Research) ที�ใช้

วิธีการวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินวิจยั ดงันี � 

รูปแบบการวิจัย  ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การ

สาํรวจ (Survey Research) เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ และการสนทนากลุม่ (focus group discussion) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูร้บัผิดชอบโครงการ หรือหัวหนา้โครงการ และผูป้ฏิบตัิงานในโครงการ จาํนวน 

608 คน และ ผู้ที�มารบับริการ และ / หรือ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ ซึ�งเป็นไปตามที�โครงการ 

จาํนวน ���,��� คน รวมทั�งสิ �น ���,��� คน 

กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูร้บัผิดชอบโครงการ หรือหวัหนา้โครงการ และผูป้ฏิบติังานในโครงการ และ

ผูที้�มารบับรกิาร และ / หรือ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจากโครงการฯ รวมทั�งสิ �น 2,552 คน ซึ�งไดม้าโดยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางของ Taro Yamane (Kerlinger, 1973)  

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย การวิจัยผูว้ิจัยไดใ้ชเ้ครื�องมือสาํหรบัเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ฉบับ คือ 

(�) แบบสอบถามความคิดเห็น และ (�) แบบสมัภาษณก์ารสนทนากลุม่   

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตามแผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื�อความยั�งยืน  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

Context 

ด้านบรบิท

Input 

ด้านปัจจัย 

Process 

ด้านการดาํเนินงาน 

Output 

ด้านผลผลิตฯ

การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี�ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการกาํหนดยุทธศาสตร์ 

ในการใหก้ารสนับสนุนทนุสาํหรับการดาํเนินโครงการวจิยั / โครงการพฒันาของมหาวทิยาลัย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

(�) การทบทวนการตดัสินใจ  (recycling decision) ว่าควรจะดาํเนินการต่อ เปลี�ยนแปลง หรือยุติ

โครงการ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

รูปภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

การวิจัยครั�งนี � เป็นการวิจัยติดตามประเมินผล (Follow-up and Evaluation Research) ที�ใช้

วิธีการวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยมีรายละเอียดในการดาํเนินวิจยั ดงันี � 

รูปแบบการวิจัย  ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การ

สาํรวจ (Survey Research) เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ และ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงคณุภาพ และการสนทนากลุม่ (focus group discussion) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ ผูร้บัผิดชอบโครงการ หรือหัวหนา้โครงการ และผูป้ฏิบตัิงานในโครงการ จาํนวน 

608 คน และ ผู้ที�มารบับริการ และ / หรือ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการฯ ซึ�งเป็นไปตามที�โครงการ 

จาํนวน ���,��� คน รวมทั�งสิ �น ���,��� คน 

กลุม่ตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูร้บัผิดชอบโครงการ หรือหวัหนา้โครงการ และผูป้ฏิบติังานในโครงการ และ

ผูที้�มารบับรกิาร และ / หรือ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจากโครงการฯ รวมทั�งสิ �น 2,552 คน ซึ�งไดม้าโดยวิธีการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางของ Taro Yamane (Kerlinger, 1973)  

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย การวิจัยผูว้ิจัยไดใ้ชเ้ครื�องมือสาํหรบัเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ฉบับ คือ 

(�) แบบสอบถามความคิดเห็น และ (�) แบบสมัภาษณก์ารสนทนากลุม่   

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ตามแผนงานยุทธศาสตรพ์ัฒนาการศึกษาเพื�อความยั�งยืน  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ���� มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

Context 

ด้านบรบิท

Input 

ด้านปัจจัย 

Process 

ด้านการดาํเนินงาน 

Output 

ด้านผลผลิตฯ

การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี�ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการกาํหนดยุทธศาสตร์ 

ในการใหก้ารสนับสนุนทนุสาํหรับการดาํเนินโครงการวจิยั / โครงการพฒันาของมหาวทิยาลัย

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนี้วิคิดการวิิจััย

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การวิิจััยครั�งน้ี้�	เป็นี้การวิิจััยติดตามีประเมิีนี้ผล	(Follow-up	and	Evaluation	
Research)	ท้ั�ใช้้วิิธ้ิ์การวิิจััยแบบผสมีวิิธ้ิ์	(Mixed	Methods	Research)	โดยม้ีราย
ละเอ้ยดในี้การดำาเนิี้นี้วิิจััย	ดังน้ี้�
 รูปแบบการวิจัย	 ใช้้การวิิจััยแบบผสมีวิิธ้ิ์	 (Mixed	Methods	 Research)	
ประกอบด้วิย	การสำารวิจั	(Survey	Research)	เพ่ื่�อเก็บรวิบรวิมีข้อมูีลเชิ้งปริมีาณ	
และ	 การวิิจััยเชิ้งคุณภาพื่	 (Qualitative	 Research)	 เพ่ื่�อเก็บรวิบรวิมีข้อมูีลเชิ้ง
คุณภาพื่	และการสนี้ทันี้ากลุ่มี	(focus	group	discussion)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประช้ากร	ได้แก่	 ผู้รับผิดช้อบโครงการ	ห์ร่อหั์วิห์น้ี้าโครงการ	และผู้ปฏิิบัติ
งานี้ในี้โครงการ	จัำานี้วินี้	608	คนี้	และ	ผู้ท้ั�มีารับบริการ	และ	/	ห์ร่อ	ผู้ม้ีส่วินี้ได้
ส่วินี้เส้ยจัากโครงการฯ	ซึึ่�งเป็นี้ไปตามีท้ั�โครงการ	จัำานี้วินี้	100,000	คนี้	รวิมีทัั�งสิ�นี้	
100,608	คนี้
	 กลุ่มีตัวิอยา่ง	ได้แก่	ผู้รับผิดช้อบโครงการ	ห์ร่อหั์วิห์น้ี้าโครงการ	และผู้ปฏิิบัติ
งานี้ในี้โครงการ	และผู้ท้ั�มีารบับริการ	และ	/	ห์ร่อ	ผู้ม้ีส่วินี้ไดส่้วินี้เส้ยจัากโครงการฯ	
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รวิมีทัั�งสิ�นี้	 2,552	 คนี้	 ซึึ่�งได้มีาโดยวิิธ้ิ์การสุ่มีอย่างง่าย	 (Simple	 Random	
Sampling)	ตามีตารางของ	Taro	Yamane	(Kerlinger,	1973)	
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิิจััยได้ใช้้เคร่�องม่ีอสำาห์รับเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	
2	ฉบับ	ค่อ	(1)	แบบสอบถุามีควิามีคิดเห็์นี้	และ	(2)	แบบสัมีภาษณ์การสนี้ทันี้ากลุ่มี  
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย แบบสอบถุามีได้ผ่านี้การตรวิจัสอบ
คุณภาพื่โดยผู้เช้้�ยวิช้าญ	จัำานี้วินี้	3	ท่ัานี้	ทัำาการพิื่จัารณาตรวิจัสอบควิามีเท้ั�ยงตรง
เชิ้งเน่ี้�อห์า	(Content	validity)	วิิเคราะห์์ดัช้น้ี้ควิามีสอดคลอ้งรายข้อ	IOC	(Index	
of	Item	Objective	Congruence)	ได้ค่าอยู่ระห์ว่ิาง	0.67	–	1.00	และปรับปรุง
เคร่�องม่ีอก่อนี้นี้ำาไปทัดลองใช้้	(Tryout)	กับประช้ากรท้ั�ไม่ีใช่้กลุ่มีตัวิอย่าง	
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 เก็บรวิบรวิมีข้อมูีลโดยใช้้แบบสอบถุามีดำาเนิี้นี้การเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	 และ
กำาห์นี้ดเก็บแบบสอบถุามีค่นี้	เม่ี�อได้แบบสอบถุามีค่นี้แล้วิตรวิจัสอบควิามีครบถุ้วินี้
สมีบูรณ์ของข้อมูีลก่อนี้ดำาเนิี้นี้การในี้ขั�นี้ตอนี้ต่อไป
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1)	 การวิิเคราะห์์ข้อมูีลจัากการสอบถุามี	 ซึึ่�งเป็นี้ข้อมูีลเชิ้งปริมีาณ	 การ
วิิเคราะห์์ข้อมูีลในี้ส่วินี้น้ี้�ใช้้การวิิเคราะห์์ข้อมูีลโดยใช้้ระเบ้ยบวิิธ้ิ์การทัางสถิุติ	 ค่า
สถิุติท้ั�นี้ำามีาใช้้ในี้การวิิเคราะห์์ข้อมูีล	 ได้แก่	 ค่าควิามีถุ้�	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล้�ย	 ส่วินี้
เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	โดยม้ีเกณฑ์ิการพิื่จัารณาจัากคา่เฉล้�ย	ดังน้ี้�	ระดับด้มีาก	/	มีาก
ท้ั�สุด	3.01	–	4.00	ระดับด้	/	มีาก	2.01	–	3.00	ระดับพื่อใช้้	/	ปานี้กลาง)	1.01	
-	2.00	ระดับท้ั�ต้องปรับปรุง	(ไม่ีด้)	/	น้ี้อย	0.01	–	1.00
	 2)	 การวิิเคราะห์์ข้อมูีลการจััดทัำาข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ด
ยทุัธิ์ศึาสตร์ในี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับโครงการวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าของ
มีห์าวิิทัยาลัย	 ดำาเนิี้นี้การวิิเคราะห์์จัากการสนี้ทันี้ากลุ่มี	 ของการติดตามีและ
ประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.2563	 มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยาในี้
ประเด็นี้ของควิามีถุูกต้องครอบคลุมี	 (accuracy)	 ควิามีเห์มีาะสมี	 (propriety)	
ควิามีเป็นี้ไปได้	 (feasibility)	 และควิามีเป็นี้ประโยช้น์ี้	 (utility	 standard)	 ของ
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ข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยทุัธิ์ศึาสตรใ์นี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้สำาห์รับ
โครงการวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัย	โดยใช้้ควิามีถุ้�	 (frequencies)	
ส่วินี้การวิิเคราะห์์ข้อมูีลเก้�ยวิกับข้อคิดเห็์นี้อ่�นี้	 ๆ	 ใช้้วิิธิิ์การวิิเคราะห์์เน่ี้�อห์า	
(content	analysis)	นี้ำามีาสรปุและปรับปรุงเป็นี้	ข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การ
กำาห์นี้ดยุทัธิ์ศึาสตร์ในี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับโครงการวิิจััย	 /	 โครงการ
พัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัย

ผลการวิจัย

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล้�ย	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์	พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้บริบทั

ด้านบริบท x S.D. ระดับ ลำำาดับ

1. มหาวิทยาลัยฯกำาหนดนโยบายในการจัดการส่งเสริมพัฒนา

งานวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับอาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน

3.42 0.80 มากท่ีสุด 1

2. มหาวิทยาลัยฯได้จัดต้ังคณ์ะกรรมการชุดต่าง ๆ และกำาหนด

บทบาทหน้าท่ีของคณ์ะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ง

เสริมและพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการให้กับอาจารย์

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯไว้อย่างชัดเจน

3.38 0.82 มากท่ีสุด 2

3. มหาวิทยาลัยฯได้กำาหนด เกณ์ฑ์์การขอรับทุนสนับสนุนการ

วิจัย / โครงการบริการวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม

ระเบียบปฏิบัติในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและงาน

บริการวิชาการในสถาบัน อุดมศ่ึกษา

3.37 0.96 มากท่ีสุด 3

4. มหาวิทยาลัยฯได้กำาหนดและเผู้ยแพร่แนวทางการขอรับทุน

สนับสนุนการวิจัย / โครงการบริการวิชาการไว้อย่างชัดเจน

3.29 0.95 มากท่ีสุด 5

5. มหาวิทยาลัยฯได้กำาหนดแนวทางและวิธีิการปฏิบัติในการ

ดำาเนินโครงการวิจัย / โครงการพัฒนาท่ีได้รับทุนสนับสนุนโดย

เขียนไว้เป็นลายลักษณ์์อักษรและเผู้ยแพร่เพ่ือให้ผูู้้เก่ียวข้องทุก

ฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันอย่างท่ัวถ่ง

3.25 0.92 มากท่ีสุด 4
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ด้านบริบท x S.D. ระดับ ลำำาดับ

6. มหาวิทยาลัยฯได้สร้างบรรยากาศึทางวิชาการเพ่ือกระตุ้นให้

อาจารย์และบุคลากรมีความต่ืนตัวและประสงค์เข้าร่วมงาน

วิจัย/ โครงการพัฒนา โดยการจัดประชุมสัมมนาสมำ่าเสมอ

3.23 0.80 มากท่ีสุด 6

รวม 3.34 0.88 มากท่ีสุด

 
	 จัากตารางท้ั�	1		พื่บว่ิา	ด้านี้บริบทัโดยรวิมีอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	( x 	=	3.34)		
เม่ี�อพิื่จัารณาเป็นี้รายข้อ	 พื่บว่ิา	 มีห์าวิิทัยาลัยฯ	 กำาห์นี้ดนี้โยบายในี้การจััดการ
ส่งเสริมีพัื่ฒนี้างานี้วิิจััยและงานี้บริการวิิช้าการให์้กับอาจัารย์และบุคลากร
ของมีห์าวิิทัยาลัยไว้ิอย่างชั้ดเจันี้	 ม้ีค่าเฉล้�ยสูงสุด	 ( x 	 =	 3.42)	 	 รองลงมีา	 ค่อ	
มีห์าวิิทัยาลัยฯ	 ได้จััดตั�งคณะกรรมีการชุ้ดต่าง	 ๆ	 และกำาห์นี้ดบทับาทัห์น้ี้าท้ั�ของ
คณะกรรมีการท้ั�เก้�ยวิข้องกับการจััดการส่งเสริมีและพัื่ฒนี้างานี้วิิจััยและงานี้บรกิาร
วิิช้าการให์กั้บอาจัารยแ์ละบุคลากรของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	ไว้ิอยา่งชั้ดเจันี้	( x 	=	3.38)	
ส่วินี้มีห์าวิิทัยาลัยฯ	 ได้สร้างบรรยากาศึทัางวิิช้าการเพ่ื่�อกระตุ้นี้ให้์อาจัารย์และ
บุคลากรม้ีควิามีต่�นี้ตัวิและประสงค์เข้าร่วิมีงานี้วิิจััย/	โครงการพัื่ฒนี้า	โดยการจััด
ประชุ้มีสัมีมีนี้าสมีำ�าเสมีอ	ม้ีค่าเฉล้�ยตำ�าสุด	( x 	=	3.23)	

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล้�ย	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์	พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้บริบทั	(ต่อ)
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล้�ย	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์	พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้ปัจัจััย

ด้านปัจจัย x S.D. ระดับ ลำำาดับ

1. มหาวิทยาลัยได้จัดต้ังคณ์ะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีความรับผิู้ด

ชอบเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย / การบริการ

วิชาการให้กับคณ์าจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมี

โครงสร้างและบทบาทท่ีถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎระเบียบ

ของมหาวิทยาลัยฯของมหาวิทยาลัยฯมีโครงสร้างและบทบาท

ท่ีถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

3.33 0.79 มากท่ีสุด 1

2. คณ์ะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีความรับผิู้ดชอบเก่ียวกับการส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัย / งานบริการวิชาการให้กับคณ์าจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีคุณ์สมบัติเฉพาะท่ีเหมาะสมกับ

การจัดการพัฒนางานวิจัย / งานบริการวิชาการให้กับคณ์าจารย์

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

3.33 0.82 มากท่ีสุด 1

3. มหาวิทยาลัยฯมีแนวทางและวิธีิการในการคัดเลือกคณ์ะกร

รมการฯให้สามารถดำาเนินการให้ดำาเนินการในการส่งเสริมและ

พัฒนางานวิจัย / งานบริการวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบข้อ

บังคับของมหาวิทยาลัยฯอย่างชัดเจน

3.31 0.84 มากท่ีสุด 4

4. คณ์ะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีความรับผิู้ดชอบเก่ียวกับการส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัย / งานบริการวิชาการให้กับคณ์าจารย์และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีวาระการทำางานชัดเจน

3.27 0.95 มากท่ีสุด 6

5. คณ์ะกรรมการฯดังกล่าวให้การสนับสนุนปัจจัยในการดำาเนิน

งานวิจัย / โครงการพัฒนาอย่างเป็นธิรรมและสมเหตุสมผู้ล

3.29 0.91 มากท่ีสุด 5

6. มหาวทิยาลัยฯโดยคณ์ะกรรมการฯใหก้ารสนบัสนุนปัจจัยอ่ืน 

(เช่น บุคลากรเสริม วัสดุอุปกรณ์์ สถานท่ี และอ่ืน ๆ ) นอกเหนือ

จากทุนวิจัยอย่างเหมาะสมตามความจำาเป็น

3.26 0.81 มากท่ีสุด 7

7. มหาวิทยาลัยฯโดยคณ์ะกรรมการฯได้มีการ ติดตามปัญหา

และให้ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานของโครงการวิจัย / 

โครงการพัฒนาเป็นระยะ ๆ อย่างสมำ่าเสมอและเหมาะสม

3.33 0.88 มากท่ีสุด 1

รวม 3.30 0.85 มากท่ีสุด
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

	 จัากตารางท้ั�	 2	 พื่บว่ิา	 ผลการติดตามีและประเมีินี้โครงการตามีแผนี้งานี้
ยทุัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้
ปัจัจััย	โดยรวิมีอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	( x 	=	3.30)	เม่ี�อพิื่จัารณาเป็นี้รายข้อ	พื่บว่ิา	
มีห์าวิิทัยาลัยได้จััดตั�งคณะกรรมีการท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�ควิามีรับผิดช้อบเก้�ยวิกับการส่งเสริมี
และพัื่ฒนี้างานี้วิิจััย	 /	 การบริการวิิช้าการให้์กับคณาจัารย์และบุคลากรของ
มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ม้ีโครงสร้างและบทับาทัท้ั�ถูุกต้องเห์มีาะสมีเป็นี้ไปตามีกฎีระเบ้ยบ
ของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	ของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	ม้ีโครงสร้างและบทับาทัท้ั�ถูุกต้องเห์มีาะสมี
เป็นี้ไปตามีกฎีระเบ้ยบของมีห์าวิิทัยาลัย	คณะกรรมีการท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�ควิามีรับผิดช้อบ
เก้�ยวิกับการส่งเสริมีและพัื่ฒนี้างานี้วิิจััย	/	งานี้บริการวิิช้าการให้์กับคณาจัารยแ์ละ
บุคลากรของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	 ม้ีคุณสมีบัติเฉพื่าะท้ั�เห์มีาะสมีกับการจััดการพัื่ฒนี้า
งานี้วิิจััย	 /	 งานี้บริการวิิช้าการให์้กับคณาจัารย์และบุคลากรของมีห์าวิิทัยาลัยฯ
และมีห์าวิิทัยาลัยฯ	 โดยคณะกรรมีการฯ	 ได้ม้ีการติดตามีปัญห์าและให้์ข้อเสนี้อ
แนี้ะในี้การดำาเนิี้นี้งานี้ของโครงการวิิจััย	 /	 โครงการพื่ัฒนี้าเป็นี้ระยะ	 ๆ	 อย่าง
สมีำ�าเสมีอและเห์มีาะสมี	ม้ีค่าเฉล้�ยสูงสุด	( x 	=	3.33)	รองลงมีา	ค่อ	มีห์าวิิทัยาลัยฯ			
ม้ีแนี้วิทัางและวิิธ้ิ์การในี้การคัดเล่อกคณะกรรมีการฯ	 ให้์สามีารถุดำาเนิี้นี้การให์้
ดำาเนิี้นี้การในี้การส่งเสริมีและพัื่ฒนี้างานี้วิิจััย	/	งานี้บริการวิิช้าการให้์เป็นี้ไปตามี
ระเบ้ยบข้อบังคับของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	อย่างชั้ดเจันี้	( x =3.31)	ส่วินี้มีห์าวิิทัยาลัยฯ	
โดยคณะกรรมีการฯ	ให้์การสนัี้บสนุี้นี้ปัจัจััยอ่�นี้	เช่้นี้	บุคลากรเสริมี	วัิสดุอุปกรณ์	
สถุานี้ท้ั�	และอ่�นี้	ๆ 	นี้อกเห์น่ี้อจัากทุันี้วิิจััยอยา่งเห์มีาะสมีตามีควิามีจัำาเป็นี้ม้ีค่าเฉล้�ย
ตำ�าสุด	( x 	=	3.26)	
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ตารางท่ี 3	 ค่าเฉล้�ยและส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.2563	ด้านี้การดำาเนิี้นี้งานี้

ด้านการดำาเนินงาน x S.D. ระดับ ลำำาดับ

1. มหาวิทยาลัยฯได้มีประกาศึ ประชาสัมพันธ์ิการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัย / โครงการพัฒนาโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ 

ท่ีอาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถ่งได้

3.28 0.79 มากที่สุด 5

2. มีประกาศึ ประชาสัมพันธ์ิการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

/ โครงการพัฒนามีความชัดเจน ช้ีให้เห็นวิธีิการในการ

ขอรับทุนสนับสนุนอย่างชัดเจนท่ีช่วยให้อาจารย์และ

บุคลากรสามารถนำามาพิจารณ์าในการท่ีจะขอทุน

3.28 0.82 มากที่สุด 5

3. ประกาศึฯได้กำาหนดระยะเวลาในการเตรียมโครงการฯ

เพ่ือขอรับทุนได้

3.33 0.91 มากที่สุด 4

4. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำาเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการ

วิจัย /โครงการพัฒนาอย่างเหมาะสม ยุติธิรรมและเป็นไป

ตามนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิ

ทยาลัยฯ

3.34 0.80 มากที่สุด 3

5. มหาวิทยาลัยฯได้จัดให้มีคณ์ะกรรมการติดตามปัญหา

อุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำาเนินงานโค

รงการฯเป็นระยะ ๆ อย่างสมำ่าเสมอ

3.43 0.92 มากที่สุด 1

6. มหาวทิยาลัยฯได้จัดให้มีผูู้้ทรงคณุ์วุฒิท่ีปร่กษาใหกั้บการ

ดำาเนินโครงการฯ 

3.42 0.81 มากที่สุด 2

รวม 3.34 0.84 มากที่สุด

 
	 จัากตารางท้ั�	 3	 	 พื่บว่ิา	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้โครงการตามีแผนี้งานี้
ยทุัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้
การดำาเนิี้นี้งานี้	โดยรวิมีอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	( x 	=	3.34)	เม่ี�อพิื่จัารณาเป็นี้ราย
ข้อ	พื่บว่ิา	มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ได้จััดให้์ม้ีคณะกรรมีการติดตามีปัญห์าอุปสรรคและห์า
แนี้วิทัางการแก้ไขปัญห์าการดำาเนิี้นี้งานี้โครงการฯเป็นี้ระยะ	ๆ	อย่างสมีำ�าเสมีอม้ี
ค่าเฉล้�ยสูงสุด	( x 	=	3.43)		รองลงมีา	ค่อ	มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ได้จััดให้์ม้ีผู้ทัรงคุณวุิฒิ
ท้ั�ปรึกษาให้์กับการดำาเนิี้นี้โครงการฯ	( x 	=	3.42)	ส่วินี้มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ได้ม้ีประกาศึ	
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

ประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์การให้์ทุันี้สนัี้บสนุี้นี้การวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าโดยใช้้ช่้องทัางต่าง	ๆ 
ท้ั�อาจัารย์และบุคลากรสามีารถุเข้าถึุงได้โดยสะดวิก	และม้ีประกาศึ	ประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์
การให์้ทุันี้สนัี้บสนุี้นี้การวิิจััย	 /	 โครงการพื่ัฒนี้าม้ีควิามีช้ัดเจันี้	 ช้้�ให้์เห็์นี้วิิธ้ิ์การในี้
การขอรับทุันี้สนัี้บสนุี้นี้อย่างชั้ดเจันี้ท้ั�ช่้วิยให้์อาจัารย์และบุคลากรสามีารถุนี้ำามีา
พิื่จัารณาในี้การท้ั�จัะขอทุันี้ม้ีค่าเฉล้�ยตำ�าสุด	( x 	=	3.28)	

ตารางท่ี 4	 ค่าเฉล้�ย	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้ผลผลิตและผลลัพื่ธ์ิ์ของโครงการ

ด้านผลำผลิำต แลำะผลำลัำพัธ์ิ์ขั้องโครงการ x S.D. ระดับ ลำำาดับ

1. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ)ได้จัดทำาแผู้นปฏิบัติงานไว้

อย่างชัดเจนและตรงตามวิธีิวิทยาการวิจัย (Research 

methodology) หรือการพัฒนาตามท่ีได้เสนอไว้ในโครงการฯ

3.31 0.88 มากที่สุด 24

2. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ)ได้จัดให้มีการประชุมนัก

วิจัย / ผูู้้ปฏิบัติงานหลัก ผูู้้ช่วยนักวิจัย / ผูู้้ช่วยผูู้้ปฏิบัติงานหลัก

และผูู้้เก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิู้ด

ชอบของแต่ละบุคคลตามแผู้นปฏิบัติงานวิจัย

3.33 0.79 มากที่สุด 22

3. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ) ได้ใช้กลไกการประชุมอย่าง

ต่อเน่ือง สมำ่าเสมอในการปฏิบัติงานร่วมกันของทีมงาน

3.34 0.78 มากที่สุด 19

4. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ) ได้ประสานงานและสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกับการดำาเนินงานวิจัยให้กับผูู้้บริหารหรือคณ์ะ

กรรมการฯรวมท้ังผูู้้เก่ียวข้องในการดำาเนินโครงการฯอย่าง

ชัดเจน

3.38 0.80 มากที่สุด 6

5. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ)ได้จัดสรรงบประมาณ์ใน

การปฏิบัติงานโครงการฯอย่างเหมาะสม

3.38 0.81 มากที่สุด 6

6. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ)ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์์และ

ส่ิงอำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโครงการฯตรงตามการ

ปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน

3.34 0.90 มากที่สุด 19

7. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ)ได้จัดให้มีผูู้้ทรงคุณ์วุฒิท่ี

ปร่กษาโครงการท่ีผูู้้ปฏิบัติงานและผูู้้ช่วยสามารถเข้าพบเพ่ือ

ขอรับคำาปร่กษา / คำาแนะนำาได้โดยสะดวก

3.28 0.87 มากที่สุด 25
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ด้านผลำผลิำต แลำะผลำลัำพัธ์ิ์ขั้องโครงการ x S.D. ระดับ ลำำาดับ

8. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ) ได้ติดตามปัญหาและให้

ข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานโครงการฯเป็นระยะ ๆ อย่าง

สมำ่าเสมอ

3.35 0.81 มากที่สุด 18

9. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการฯ)ได้ส่งเสริมให้ทีมงานได้รับ

การพัฒนาศัึกยภาพด้านวิชาการจากการร่วมปฏิบัติงาน

3.33 0.82 มากที่สุด 22

10. ผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครงการวิจัย) ได้เปิดโอกาสให้ทุก

คนในทีมวิจัยมีส่วนร่วมในการดำาเนินการวิจัยในทุกข้ันตอน

3.38 0.85 มากที่สุด 6

11. เข้าร่วมประชุมทีมงานเพ่ือรับฟังคำาช้ีแจงรายละเอียดเก่ียว

กับโครงการฯและการปฏิบัติงานตามโครงการ

3.36 0.84 มากที่สุด 16

12. ศ่ึกษาโครงการฯอย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจหน้าท่ีความรับ

ผิู้ดชอบท่ีได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน

3.38 0.79 มากที่สุด 6

13. ศ่ึกษาคู่มือการปฏิบัติงานท่ีผูู้้รับผิู้ดชอบ (หัวหน้าโครง

การฯ) ได้จัดทำาให้ (ถ้ามี) อย่างละเอียดเพ่ือให้เข้าใจและนำาไป

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3.38 0.78 มากที่สุด 6

14. ศ่ึกษาค้นคว้าเก่ียวกับงานวิจัยเพ่ิมเติมด้วยตนเองเพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานโครงการฯได้อย่างมีประสิทธิิภาพมากท่ีสุด

3.38 0.78 มากที่สุด 6

15. ประสานงานในการปฏิบัติงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสม

3.43 0.89 มากที่สุด 2

16. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯทุกกิจกรรมอย่างต้ังใจ 

กระตือรือร้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศัึกยภาพด้าน

วิชาการของตนเอง

3.38 0.83 มากที่สุด 6

17. ปฏิบัติงานในส่วนท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มศัึกยภาพ โดย

ปราศึจากเง่ือนไขใดๆ

3.45 0.87 มากที่สุด 1

18. ประสานงานและติดตามข้อมูลต่าง ๆจากทีมงานและทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอย่างสมำ่าเสมอเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของ

การดำาเนินโครงการฯ (เช่นเข้าร่วมประชุมทีมวิจัยอย่าง

สมำ่าเสมอ)

3.40 0.85 มากที่สุด 3

ตารางท่ี 4	 ค่าเฉล้�ย	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้ผลผลิตและผลลัพื่ธ์ิ์ของโครงการ	
(ต่อ)
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ด้านผลำผลิำต แลำะผลำลัำพัธ์ิ์ขั้องโครงการ x S.D. ระดับ ลำำาดับ

19. ขอคำาปร่กษา คำาแนะนำาในการปฏิบัติการตามโครงการฯ

จากผูู้้ทรงคุณ์วุฒิท่ีปร่กษา (เม่ือมีปัญหาหรือไม่แน่ใจในการ

ปฏิบัติ

3.34 0.88 มากที่สุด 19

20. จัดทำาเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ จากประสบการณ์์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

เป็นองค์ความรู้สำาหรับนำาไปใช้ในการวิจัยต่อไปและการจัดการ

เรียนการสอน

3.37 0.78 มากที่สุด 15

21. มีส่วนร่วมในการพัฒนาศัึกยภาพด้านวิชาการให้กับทีมงาน

เช่น แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์์ซ่่งกันและกันท้ังอย่าง

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

3.39 0.80 มากที่สุด 5

22. ร่วมมือกับผูู้้ท่ีเก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหา เม่ือพบว่ามี

ปัญหาหรืออุปสรรคในด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานโครงการ

3.38 0.80 มากที่สุด 6

23. สรุปและรายงานผู้ลการปฏิบัติงานแก่ผูู้้เก่ียวข้องทุกระดับ

อย่างสมำ่าเสมอ

3.38 0.87 มากที่สุด 6

24. ปฏิบัติงานอ่ืนในโครงการฯตามท่ีหัวหน้าโครงการฯ 

มอบหมาย และให้ความช่วยเหลือทีมงานในการปฏิบัติงาน

3.40 0.86 มากที่สุด 3

25. เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจาก

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง

อย่างสมำ่าเสมอ

3.36 0.78 มากที่สุด 16

รวม 3.36 0.82 มากที่สุด

	 จัากตารางท้ั�	 4	 	 พื่บว่ิา	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้โครงการตามีแผนี้งานี้
ยทุัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้
ผลผลิต	และผลลัพื่ธ์ิ์ของโครงการโดยรวิมีอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	( x 	=	3.36)		เม่ี�อ
พิื่จัารณาเป็นี้รายข้อ	พื่บว่ิา	ปฏิิบัติงานี้ในี้ส่วินี้ท้ั�ได้รับมีอบห์มีายอย่างเต็มีศัึกยภาพื่
โดยปราศึจัากเง่�อนี้ไขใด	ๆ	ม้ีค่าเฉล้�ยสูงสุด	( x 	=	3.45)		รองลงมีา	ค่อ	ประสานี้
งานี้ในี้การปฏิิบัติงานี้กับทุักฝ่ึายท้ั�เก้�ยวิข้องอย่างเห์มีาะสมี	 ( x 	 =	 3.43)	 ส่วินี้

ตารางท่ี 4	 ค่าเฉล้�ย	 และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ผลการติดตามีและประเมิีนี้
โครงการตามีแผนี้งานี้	ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้
ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	ด้านี้ผลผลิตและผลลัพื่ธ์ิ์ของโครงการ	
(ต่อ)
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ผู้รับผิดช้อบ	 (หั์วิห์น้ี้าโครงการฯ)	 ได้จััดให้์ม้ีผู้ทัรงคุณวุิฒิท้ั�ปรึกษาโครงการท้ั�
ผู้ปฏิิบัติงานี้และผู้ช่้วิยสามีารถุเข้าพื่บเพ่ื่�อขอรับคำาปรึกษา	 /	 คำาแนี้ะนี้ำาได้โดย
สะดวิก	ม้ีค่าเฉล้�ยตำ�าสุด	( x 	=	3.28)	
 ผลการจัดทำาข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ในการกำาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ให้การสนับสนุนทุนสำาหรับการดำาเนินโครงการวิจัย / โครงการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
	 ดำาเนิี้นี้การสนี้ทันี้ากลุ่มีผู้ม้ีส่วินี้เก้�ยวิข้องในี้การกำาห์นี้ดนี้โยบายยุทัธิ์ศึาสตร์
ในี้การให์ก้ารสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รบัโครงการวิิจััย	/	โครงการพื่ฒันี้าของมีห์าวิิทัยาลัย	
จัำานี้วินี้	9	คนี้	ในี้ประเด็นี้ควิามีถูุกต้องครอบคลุมี	ควิามีเห์มีาะสมีควิามีเป็นี้ไปได้	
ควิามีเป็นี้ประโยช้น์ี้	โดยใช้้ควิามีถุ้�	(frequencies)	ตามีควิามีคิดเห็์นี้ของผู้เข้าร่วิมี
การสนี้ทันี้ากลุ่มี	พื่บว่ิา	ส่วินี้ให์ญ่ม้ีควิามีคิดเห็์นี้พ้ื่องต้องกันี้โดยม้ีควิามีคิดเห็์นี้ว่ิา	
นี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยทุัธิ์ศึาสตรใ์นี้การให์ก้ารสนี้บัสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับโครงการวิิจััย	
/	โครงการพื่ฒันี้าของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	ในี้ประเดน็ี้ม้ีควิามีถุกูต้องครอบคลมุี	ม้ีควิามี
เห์มีาะสมี	 ม้ีควิามีเป็นี้ไปได้	 และมี้ควิามีเป็นี้ประโยช้น์ี้ซึึ่�งผลควิามีคิดเห็์นี้ของผู้
เก้�ยวิข้องดังกล่าวิ	ทัำาให้์ข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยทุัธิ์ศึาสตรใ์นี้การ
ให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับโครงการวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	ม้ี
ควิามีถูุกต้องครอบคลุมีเห์มีาะสมีเป็นี้ไปได้และเป็นี้ประโยช้น์ี้	 โดยผู้เข้าร่วิมีการ
สนี้ทันี้ากลุ่มีมีป้ระเดน็ี้	และขอ้เสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยทุัธิ์ศึาสตรใ์นี้
การให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับโครงการวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัย	
โดยสามีารถุสรุปประเด็นี้การสนี้ทันี้ากลุ่มีได้	ดังน้ี้�
 นโยบายด้านการบริหารจัดการ	 ประกอบด้วิย	 นี้โยบายด้านี้การบริห์าร	
นี้โยบายด้านี้งบประมีาณ	นี้โยบายด้านี้บุคลากร		นี้โยบายด้านี้การจััดการทัรัพื่ยากร
และสิ�งแวิดล้อมี	และนี้โยบายด้านี้วิิช้าการ	นี้โยบายแต่ละด้านี้ม้ีสาระสำาคัญ	ดังน้ี้�
 นโยบายด้านการบริหาร	 มีห์าวิิทัยาลัยฯ	 ควิรจััดรูปแบบการบริห์ารท้ั�เน้ี้นี้
การบูรณาการและการทัำางานี้ร่วิมีกันี้ของทุักภาคส่วินี้ท้ั�เก้�ยวิข้อง	(ซึึ่�งโดยธิ์รรมีช้าติ
ของการดำาเนิี้นี้โครงการทัั�งโครงการวิิจััยและโครงการพัื่ฒนี้าม้ีลักษณะเป็นี้การ	
บูรณาการอยูแ่ล้วิ)	โดยการจััดตั�งคณะกรรมีการท้ั�ม้ีองค์ประกอบของคณะกรรมีการ
ท้ั�มีาจัากห์น่ี้วิยงานี้ระดับคณะวิิช้า	 สำานัี้ก	 สถุาบันี้	 และห์น่ี้วิยงานี้เท้ัยบเท่ัาคณะ
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วิิช้าโดยให้์คณะกรรมีการชุ้ดน้ี้�ม้ีบทับาทัห์น้ี้าท้ั�ในี้การกำาห์นี้ดกรอบโครงการท้ั�
สอดคล้องกับแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์ของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	 กำาห์นี้ดเกณฑิ์สำาห์รับการ
พิื่จัารณาให์้ทุันี้สนัี้บสนุี้นี้	 แนี้วิทัาง	 /	 วิิธ้ิ์การปฏิิบัติในี้การขอรับการสนี้ับสนุี้นี้
โครงการ	รวิมีทัั�งแผนี้การประช้าสมัีพัื่นี้ธ์ิ์และระยะเวิลาของการขอรบัการสนัี้บสนุี้นี้
โครงการและมี้ห์น้ี้าท้ั�ตรวิจัสอบ	 ติดตามีประเมิีนี้โครงการให์้การดำาเนิี้นี้โครงการ
เป็นี้ไปตามีข้อเสนี้อโครงการท้ั�ได้รับการสนัี้บสนุี้นี้
 นโยบายด้านงบประมาณ	 มีห์าวิิทัยาลัยต้องกำาห์นี้ดนี้โยบายด้านี้การเงินี้
และงบประมีาณในี้ส่วินี้น้ี้�ให้์ชั้ดเจันี้ภายใต้เง่�อนี้ไขและข้อจัำากัดทัางด้านี้การเงินี้
และงบประมีาณ	 และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ิการให้์การสนัี้บสนุี้นี้โครงการตามี
นี้โยบายด้านี้การบริห์ารด้วิย
 นโยบายด้านบุคลากร บุคลากรจััดว่ิาเป็นี้กลไกสำาคัญอย่างยิ�งในี้การดำาเนิี้นี้
โครงการ	จัากผลการติดตามีประเมิีนี้โครงการ	พื่บว่ิา	 บุคลากรในี้โครงการฯ	 ทัั�ง
ผู้รับผิดช้อบโครงการและผู้ปฏิิบัติงานี้ในี้โครงการม้ีข้อจัำากัดในี้การปฏิิบัติงานี้ทัั�ง
ทัางด้านี้ศัึกยภาพื่ในี้การปฏิิบัติงานี้	ภาระห์น้ี้าท้ั�ประจัำาและเวิลาสำาห์รับการปฏิิบัติ
งานี้ในี้โครงการ	ในี้ลักษณะเช่้นี้น้ี้�	มีห์าวิิทัยาลัยฯ	จึังควิรกำาห์นี้ดให้์การปฏิิบัติงานี้
โครงการเปน็ี้งานี้ห์ลกัท้ั�จััดอยูใ่นี้พื่นัี้ธิ์กจิัด้านี้การวิิจััย	ด้านี้บริการวิิช้าการและการ
จััดการเร้ยนี้การสอนี้	โดยต้องกำาห์นี้ดค่านี้ำ�าห์นัี้กของงานี้ให้์ชั้ดเจันี้
 นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม นี้โยบายด้านี้น้ี้�ควิรเน้ี้นี้
การใช้้ทัรัพื่ยากรร่วิมีกันี้อย่างคุ้มีค่า	 ส่วินี้ด้านี้สิ�งแวิดล้อมีควิรกำาห์นี้ดให้์ใช้้พ่ื่�นี้ท้ั�
ดำาเนิี้นี้โครงการในี้เขตพ่ื่�นี้ท้ั�ควิามีรับผิดช้อบของมีห์าวิิทัยาลัยฯ
 นโยบายด้านวิชาการ จััดว่ิาเป็นี้หั์วิใจัสำาคัญของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	เพื่ราะทัำาให้์
มีห์าวิิทัยาลัยฯ		สามีารถุดำาเนิี้นี้พัื่นี้ธิ์กิจัได้อย่างสมีบูรณ์	นี้โยบายด้านี้วิิช้าการควิร
ประกอบด้วิย
	 1.	 กรอบโครงการ	 ท้ั�เป็นี้กรอบให์ญ่สอดคล้องกับแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์ของ
มีห์าวิิทัยาลัยฯ	 โดยจัำาแนี้กเป็นี้กรอบตามีแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์แต่ละยุทัธิ์ศึาสตร์ว่ิา	
ยุทัธิ์ศึาสตร์นัี้�นี้มุ่ีงเน้ี้นี้อะไร	ต้องการผลผลิต	ผลลัพื่ธ์ิ์อะไร	โดยกำาห์นี้ดเป็นี้ตัวิช้้�วัิด
ท้ั�ชั้ดเจันี้สอดคล้องกับเกณฑ์ิการให้์การสนัี้บสนุี้นี้โครงการ	 รวิมีทัั�งเน้ี้นี้โครงการ	
บูรณาการตามีเป้าห์มีายการพัื่ฒนี้าประเทัศึ
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	 2.	 นี้โยบายด้านี้การดำาเนิี้นี้โครงการต้องม้ีควิามีชั้ดเจันี้ทัั�งวิิธ้ิ์การท้ั�ถูุกต้อง
คามีห์ลักวิิช้าการ	ระยะเวิลาดำาเนิี้นี้โครงการท้ั�เห์มีาะสมี
	 3.	นี้โยบายด้านี้การติดตามีประเมิีนี้ผลโครงการควิรต้องกำาห์นี้ดวิิธ้ิ์การและ
ระยะเวิลาของการติดตามีประเมีินี้ผลโครงการให์้ชั้ดเจันี้และควิรเป็นี้การติดตามี
ประเมิีนี้ผลในี้สภาพื่การณ์จัริงทัั�ง	Formative	and	Summative	Evaluation

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 สรุปผลการวิจัย
	 1)	ระดับการประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษา
เพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้	ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จั
เจ้ัาพื่ระยา	อยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	ในี้ทุักด้านี้	
	 2)	 ผลการจััดทัำาข้อเสนี้อแนี้ะเชิ้งนี้โยบายในี้การกำาห์นี้ดยุทัธิ์ศึาสตร์ในี้การ
ให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับการดำาเนิี้นี้โครงการวิิจััย	 /	 โครงการพัื่ฒนี้าของ
มีห์าวิิทัยาลัย		พื่บว่ิา	ผู้เช้้�ยวิช้าญและทัรงคณุวุิฒิเห็์นี้สอดคลอ้งกันี้ว่ิาข้อเสนี้อแนี้ะ
เชิ้งนี้โยบายว่ิาม้ีควิามีถูุกต้องครอบคลุมีเห์มีาะสมีเป็นี้ไปได้	และเป็นี้ประโยช้น์ี้
 อภิปรายผลการวิจัย
	 จัากผลการศึึกษา	 การติดตามีและประเมีินี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้
ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	 ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	 2563	
มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภฏัิบ้านี้สมีเดจ็ัเจ้ัาพื่ระยา	ม้ีประเดน็ี้ท้ั�ควิรนี้ำามีาอภปิรายผล	ดงัน้ี้�	
	 1)	 ด้านี้บริบทั	 พื่บว่ิา	 การติดตามีและประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้
ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	 ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	 2563	
มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยาอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	โดยเฉพื่าะรายข้อ
ท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยมีากกว่ิาข้ออ่�นี้	ๆ	 เช่้นี้	มีห์าวิิทัยาลัยฯ	กำาห์นี้ดนี้โยบายในี้การจััดการ
ส่งเสริมีพัื่ฒนี้างานี้วิิจััยและงานี้บริการวิิช้าการให้์กับอาจัารยแ์ละบุคลากรของมีห์า
วิิทัยาลัยฯ	ไว้ิอยา่งชั้ดเจันี้และมีห์าวิิทัยาลัยฯได้จััดตั�งคณะกรรมีการช้ดุต่าง	ๆ 	และ
กำาห์นี้ดบทับาทัห์น้ี้าท้ั�ของคณะกรรมีการท้ั�เก้�ยวิข้องกับการจััดการส่งเสริมีและ
พัื่ฒนี้างานี้วิิจััยและงานี้บริการวิิช้าการให์้กับอาจัารย์และบุคลากรของ
มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ไว้ิอย่างชั้ดเจันี้	
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	 2)	 ด้านี้ปัจัจััย	 พื่บว่ิา	 การติดตามีและประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้งานี้
ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	 ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	 2563	
มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยาอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	โดยเฉพื่าะรายข้อ
ท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยมีากกว่ิาข้ออ่�นี้	ๆ	เช่้นี้	มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ได้จััดตั�งคณะกรรมีการท้ั�ม้ีห์น้ี้า
ท้ั�ควิามีรับผิดช้อบเก้�ยวิกับการส่งเสริมีและพัื่ฒนี้างานี้วิิจััย	 /	 การบริการวิิช้าการ
ให้์กับคณาจัารย์และบุคลากรของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	ม้ีคุณสมีบัติเฉพื่าะเห์มีาะสมีกับ
การจััดการพัื่ฒนี้างานี้วิิจััย/งานี้บริการวิิช้าการให้์กับคณาจัารย์และบุคลากรของ
มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ม้ีโครงสร้างและบทับาทัท้ั�ถูุกต้องเห์มีาะสมีเป็นี้ไปตามีกฎีระเบ้ยบ
ของมีห์าวิิทัยาลัยฯ
	 3)	ด้านี้การดำาเนิี้นี้งานี้	พื่บว่ิา	การติดตามีและประเมิีนี้ผลโครงการตามีแผนี้
งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งยน่ี้	ประจัำาปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	
มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยาอยูใ่นี้ระดับมีากท้ั�สุด	โดยเฉพื่าะรายข้อ
ท้ั�มีค่้าเฉล้�ยมีากกว่ิาข้ออ่�นี้	ๆ 	เช่้นี้	มีห์าวิิทัยาลัยฯ	ได้ดำาเนิี้นี้การจััดสรรทุันี้สนัี้บสนุี้นี้
การวิิจััย	/โครงการพื่ฒันี้าอยา่งเห์มีาะสมียติุธิ์รรมีและเปน็ี้ไปตามีนี้โยบายด้านี้การ
วิิจััยและบริการวิิช้าการของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	 มีห์าวิิทัยาลัยฯ	 ได้จััดให้์ม้ีคณะ
กรรมีการติดตามีปัญห์าอุปสรรคและห์าแนี้วิทัางการแก้ไขปัญห์าการดำาเนิี้นี้งานี้
โครงการฯเป็นี้ระยะ	ๆ	อย่างสมีำ�าเสมีอ	
	 4)	ด้านี้ผลผลติ	และผลลพัื่ธ์ิ์ของโครงการ	พื่บวิา่	การตดิตามีและประเมีนิี้ผล
โครงการตามีแผนี้งานี้ยุทัธิ์ศึาสตร์พัื่ฒนี้าการศึึกษาเพ่ื่�อควิามียั�งย่นี้	 ประจัำา
ปีงบประมีาณ	พื่.ศึ.	2563	มีห์าวิิทัยาลัยราช้ภัฏิบ้านี้สมีเด็จัเจ้ัาพื่ระยาอยู่ในี้ระดับ
มีากท้ั�สุด	โดยเฉพื่าะรายข้อท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยมีากกว่ิาข้ออ่�นี้	ๆ 	เช่้นี้	มีห์าวิิทัยาลัยฯได้จััด
ให้์ม้ีคณะกรรมีการติดตามีปัญห์าอุปสรรคและห์าแนี้วิทัางการแก้ไขปัญห์าการ
ดำาเนิี้นี้งานี้โครงการฯ	เป็นี้ระยะ	ๆ	อย่างสมีำ�าเสมีอและประสานี้งานี้ในี้การปฏิิบัติ
งานี้กับทุักฝ่ึายท้ั�เก้�ยวิข้องอย่างเห์มีาะสมี	

ข้อเสนอแนะ
	 การนี้ำานี้โยบายสู่การปฏิิบัติในี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทุันี้สำาห์รับการดำาเนิี้นี้
โครงการวิิจััย	/	โครงการพัื่ฒนี้าของมีห์าวิิทัยาลัย
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	 1.	จััดตั�งคณะกรรมีการเฉพื่าะเร่�องน้ี้�	และอาจัตั�งคณะอนุี้กรรมีการเสริมีในี้
คณะกรรมีการชุ้ดน้ี้�ได้ตามีควิามีจัำาเป็นี้
	 2.	จััดทัำาปฏิิทิันี้การปฏิิบัติงานี้ของคณะกรรมีการให้์ชั้ดเจันี้	 และ
ประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ให้์ทัราบทัั�วิกันี้
	 3.	จััดให้์ม้ีระบบประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์นี้โยบายและระบบการติดต่อประสานี้งานี้ท้ั�
สะดวิกรวิดเร็วิ	ตั�งแต่เริ�มีต้นี้จันี้เสร็จัสิ�นี้การดำาเนิี้นี้งานี้
	 4.	จััดให้์ม้ีระบบการสร้างเคร่อข่ายควิามีร่วิมีม่ีอในี้การดำาเนิี้นี้โครงการในี้ทุัก
ระดับและทุักภาคส่วินี้ของมีห์าวิิทัยาลัยฯ	 เพ่ื่�อสามีารถุดำาเนิี้นี้โครงการได้อย่างม้ี
ประสิทัธิิ์ภาพื่
	 5.	จััดให้์ม้ีระบบสารสนี้เทัศึโครงการท้ั�มีห์าวิิทัยาลัยให้์การสนัี้บสนุี้นี้ตามีแผนี้
ยทุัธิ์ศึาสตรซึ์ึ่�งควิรเปน็ี้ระบบท้ั�เข้าถึุงและใช้้งานี้ไดส้ะดวิก	และมีก้ารประมีวิลปญัห์า	
ห์าทัางการแก้ไขจัากประสบการณ์ในี้การดำาเนิี้นี้โครงการ
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บทคัดย่อ
	 วิิจััยครั�งน้ี้�ม้ีวัิตถุุประสงคเ์พ่ื่�อ	1)	ศึึกษาปจััจััยการบรหิ์ารสถุานี้ศึึกษา	2)	ศึึกษา
ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	3)	ศึึกษาควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางปัจัจััยและประ
สิทัธิิ์การบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	และ4)	เพ่ื่�อสร้างสมีการทัำานี้ายประสิทัธิิ์ผลการบริห์าร
สถุานี้ศึึกษา	 ประช้ากรท้ั�ใช้้ในี้การศึึกษาครั�งน้ี้�	 ค่อ	 ข้าราช้การครูและบุคลากร
ทัางการศึึกษา	โรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	จัำานี้วินี้	170	คนี้		เคร่�องม่ีอท้ั�ใช้้ในี้การวิิจััย	
ค่อ	แบบสอบถุามี	สถิุติท้ั�ใช้้ในี้การวิิเคราะห์์ข้อมูีล	ค่อ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล้�ย	ค่าส่วินี้
เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	 ค่าสัมีประสิทัธิิ์�สห์สัมีพัื่นี้ธ์ิ์แบบเพ้ื่ยร์สันี้โปรดักโมีเมีนี้ต์	 และ
การวิิเคราะห์์ถุดถุอยพื่หุ์คูณ	
	 ผลการวิิจััยพื่บวิา่	ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสทิัธิิ์ผลการบรหิ์ารสถุานี้ศึึกษาท้ั�สูงสุด	
ค่อ	ด้านี้บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้และตำ�าสุด	ค่อ	ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ปัจัจััยท้ั�ส่งผล
ต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับประสิทัธิิ์ผลของสถุานี้
ศึึกษาทุักปัจัจััยอยา่งม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถุติิท้ั�ระดับ	.05	และ	ปัจัจััยท้ั�สามีารถุทัำานี้าย
ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.05	ค่อ	ด้านี้
บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	(x

2
)	ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	(x

3
)		ด้านี้ห์ลักสูตรและการสอนี้	

(x
5
)		และด้านี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้	(x

7
)		และม้ีสมีการทัำานี้าย	ดังน้ี้�	
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สมีการทัำานี้ายในี้รูปคะแนี้นี้ดิบ
=	.786+.603	X

7
	+	.407	X

3
	-	.368	X

5
	+.188	X

2

สมีการพื่ยากรณ์ในี้รูปคะแนี้นี้มีาตรฐานี้
=.836	Z

X7
	+.060	Z

X2
+	.054	Z

X3
	-	.371	Z

X5

คำาสำาคัญ :	ปัจัจััยการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา;	ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา

Abstract
	 This	research	aims	1)	to	study	the	school	administration	factors,	
2)	 to	 study	 the	 school	 administration	 efficiency,	 3)	 to	 study	 the	
relevant	 of	 the	 school	 administration	 factors	 and	 the	 school	
administration		efficiency,	and	4)	to	create	an	equation	to	predict	
the	effectiveness	of	the	school	administration.	The	population	were	
170	teachers	and	educational	personnel	of	Surasakmontree	school.	
The	research	instrument	was	a	questionnaireThe	statistic	for	the	data	
analysis	 were	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	
Pearson’s	 Product	Moment	 Correlation	 Coefficient,	 and	Multiple	
Regression	Analysis	as	Stepwise	model.
	 The	research’s	results	were	as	follows:	The	high-average	factors	
affecting	the	efficiency	in	school	administration	were	the	teachers’	
role	 and	 responsibilities	 	 while	 the	 lowest	 one	was	 the	 learner	
competency		The	factors	which	affect	the	effectiveness	of	school	
administration	were	statistically	related	to	the	effectiveness	of	all	
educational	institutions	at	.05	level	in	positive,	and		The	factors	that	
could	 predict	 the	 effectiveness	 of	 the	 school	 administration	 in	
statical	 significance	 of	 0.5	 level	 were	 the	 teacher	 roles	 and	
responsibilities	(x

2
),	the	learner	competency	(x

3
),	the	curriculum	and	

instruction	(x
5
),	and	the	participation	in	community	network	(x

7
).	The	

predicted	equations	were	as	follows:
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Predicted	Equation	in	Raw	Score	Form
        =	.786+.603	X

7
	+	.407	X

3
	-	.368	X

5
	+.188	X

2

						Predicted	Equation	in	Standard	Score	Form
=.836	Z

X7
	+.060	Z

X2
+	.054	Z

X3
	-	.371	Z

X5

Keyword :	 School	 Administration	 Factors,	 School	 Administration	
Efficiency

บทนำา
	 ปัจัจุับันี้ประเทัศึไทัยมี้ควิามีจัำาเป็นี้ต้องพัื่ฒนี้าคุณภาพื่ของประช้ากรอย่าง
รวิดเร็วิ	และต้องเพิื่�มีข้ดควิามีสามีารถุในี้การแข่งขันี้กับประเทัศึอ่�นี้	เพื่ราะระบบ
เศึรษฐกิจัโลกเป็นี้ระบบเศึรษฐกิจับนี้ฐานี้ควิามีรู้	 ขณะเด้ยวิกันี้รัฐบาลก็ได้ออก
นี้โยบายเร่งดำาเนิี้นี้การปฏิิรูปการศึึกษาโดยยึดห์ลักการศึึกษา	สร้างคนี้	สร้างช้าติ	
และสร้างงานี้	 เน้ี้นี้ประสิทัธิิ์ภาพื่และทัักษะช้้วิิตในี้ศึตวิรรษท้ั�	 21	 ตั�งแต่ระดับ
ปฐมีวัิยจันี้ถึุงระดับอุดมีศึึกษาและยังสนัี้บสนุี้นี้ให้์ประเทัศึไทัยเป็นี้ศูึนี้ยก์ารศึึกษา
ในี้กลุ่มีประเทัศึอาเซ้ึ่ยนี้	กระทัรวิงศึึกษาธิิ์การ	(2560)
	 พื่ระราช้บัญญัติการศึึกษาแห่์งช้าติ	 พื่.ศึ.	 2542	 แก้ไขเพิื่�มีเติมี	 (ฉบับท้ั�	 2)
พื่.ศึ.2545	ซึึ่�งได้ให้์ควิามีห์มีายของ	“การศึึกษา”	ค่อ	กระบวินี้การเร้ยนี้รู้เพ่ื่�อควิามี
เจัริญงอกงามีของบุคคลและสังคมีโดยการถุ่ายทัอดควิามีรู้	การฝึึก	การอบรมี	การ
ส่บสานี้ทัางวัิฒนี้ธิ์รรมี	การสร้างสรรค์จัรรโลงควิามีก้าวิห์น้ี้าทัางวิิช้าการ	การสร้าง
องค์ควิามีรู้อันี้เกิดจัากการจััดสภาพื่แวิดล้อมี	สังคมี	การเร้ยนี้รู้และปัจัจััยเก่�อห์นุี้นี้
ให้์บุคคลเร้ยนี้รู้อย่างต่อเน่ี้�องตลอดช้้วิิต	 สำานัี้กงานี้คณะกรรมีการการศึึกษาแห์่ง
ช้าติ	 (2561)	 โดยเฉพื่าะเร่�องของการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาซึึ่�งแบ่งออกเป็นี้	 4	 งานี้	
ได้แก่	การบริห์ารงานี้วิิช้าการ	การบริห์ารงานี้งบประมีาณ	การบริห์ารงานี้บุคคล	
และการบริห์ารงานี้ทัั�วิไป	 เพ่ื่�อให์้เป็นี้ไปตามีพื่ระราช้บัญญัติระเบ้ยบบริห์าร
ราช้การกระทัรวิงศึึกษาธิิ์การ	 พื่.ศึ	 2546	 โดยม้ีจุัดมุ่ีงห์มีายท้ั�สำาคัญเพ่ื่�อให้์สถุานี้
ศึึกษาม้ีควิามีคล่องตัวิ	รวิดเร็วิ	และม้ีอิสระในี้การบริห์าร	
	 โรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	 ม้ีผลการทัดสอบการศึึกษาระดับช้าติขั�นี้พ่ื่�นี้ฐานี้	
(O-NET)	ของนัี้กเร้ยนี้ระดับชั้�นี้มัีธิ์ยมีศึึกษาท้ั�ปี	3	ท้ั�พิื่จัารณา	3	ปีการศึึกษาย้อนี้ห์ลัง	
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พื่บว่ิา	คะแนี้นี้เฉล้�ยรวิมีทุักวิิช้าลดลงอย่างต่อเน่ี้�อง	โรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	(2563)	
การท้ั�คะแนี้นี้	O-NET	ลดลงแสดงให้์เห็์นี้ถึุงประสิทัธิิ์ผลในี้การจััดการศึึกษาลดลง
เช่้นี้กันี้	 	 อรพื่รรณ	 ตู้จัินี้ดา	 (2558)	 จัากปัญห์าท้ั�เกิดขึ�นี้คณะผู้บริห์าร	 โรงเร้ยนี้
สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	จึังม้ีควิามีตอ้งการยกระดบัประสทิัธิิ์ผลในี้การบรหิ์ารสถุานี้ศึึกษาให์้
เพิื่�มีขึ�นี้	ซึึ่�งในี้การยกระดับประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษานัี้�นี้	พื่บว่ิา	ม้ีห์ลาย
ปัจัจััยท้ั� ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	 ห์ากต้องการบรรลุ
วัิตถุุประสงคอ์ยา่งแท้ัจัริง	จัำาเป็นี้ต้องม้ีการศึึกษาปจััจััยท้ั�ส่งผลต่อประสทิัธิิ์ผลการ
บริห์ารสถุานี้ศึึกษาอย่างครอบคลุมี	
	 ผู้วิิจััยจึังม้ีควิามีสนี้ใจัศึึกษาปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลของสถุานี้ศึึกษา
โรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	เพ่ื่�อนี้ำาข้อมูีลจัากผลการวิิจััย	ไปเป็นี้แนี้วิทัางในี้การยกระดับ
ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาโรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้ให้์มี้ประสิทัธิิ์ผลเพิื่�มีขึ�นี้
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1)	เพ่ื่�อศึึกษาปัจัจััยการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาและประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้
ศึึกษา	
	 2)	ศึึกษาควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางปัจัจััยการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาและประสิทัธิิ์ผล
การบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	
	 3)	 เพ่ื่�อสร้างสมีการทัำานี้ายปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้
ศึึกษา

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง จัากการศึึกษางานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้อง	ดังน้ี้�
	 Mott	(1972)	ได้แบ่งลักษณะของประสิทัธิิ์ผล	ออกเป็นี้	4	ด้านี้	ดังน้ี้�
	 1)	ควิามีสามีารถุในี้การผลิตนัี้กเร้ยนี้ให้์มีผ้ลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้สูง	ค่อ	ควิามี
สามีารถุผู้บริห์ารและครูสามีารถุดำาเนิี้นี้งานี้ในี้สถุานี้ศึึกษาจันี้สามีารถุทัำาให้์
นัี้กเร้ยนี้ในี้สถุานี้ศึึกษาส่วินี้ให์ญ่ม้ีผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางการเร้ยนี้ท้ั�สูงขึ�นี้
	 2)	 ควิามีสามีารถุในี้การพัื่ฒนี้านัี้กเร้ยนี้ให้์ม้ีทััศึนี้คติทัางบวิก	 ค่อ	 ควิามี
สามีารถุของผู้บริห์ารและคณะครูการอบรมีคุณธิ์รรมีของนัี้กเร้ยนี้นี้อกจัากการ
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เร้ยนี้การสอนี้เพ่ื่�อให้์นัี้กเร้ยนี้เป็นี้ผู้ท้ั�ม้ีคุณธิ์รรมีจัริยธิ์รรมี	ม้ีระเบ้ยบวิินัี้ยและทัำาให้์
นัี้กเร้ยนี้รู้จัักพัื่ฒนี้าตนี้เอง
	 3)	ควิามีสามีารถุในี้การปรับเปล้�ยนี้และพัื่ฒนี้าสถุานี้ศึึกษา	ค่อ	ควิามีสามีารถุ
ของผู้บริห์ารสถุานี้ศึึกษาและครูในี้สถุานี้ศึึกษาท้ั�ร่วิมีกันี้พัื่ฒนี้า	 เปล้�ยนี้แปลงวิิธ้ิ์
ดำาเนิี้นี้งานี้ของสถุานี้ศึึกษาให้์ด้ยิ�งขึ�นี้
	 4)	ควิามีสามีารถุในี้การแก้ปัญห์าภายในี้สถุานี้ศึึกษา	ค่อ	ควิามีสามีารถุของ
ผู้บริห์ารสถุานี้ศึึกษาและครไูด้ร่วิมีม่ีอกันี้ในี้การแกไ้ขปัญห์าต่าง	ๆ 	ทัั�งด้านี้การเร้ยนี้
การสอนี้	 การปกครองนัี้กเร้ยนี้	 และงานี้รับผิดช้อบอ่�นี้	 ๆ	 เพ่ื่�อให้์สามีารถุปฏิิบัติ
งานี้ได้บรรลุวัิตถุุประสงค์ของสถุานี้ศึึกษา
	 นี้ฏิกร	 ปั�นี้พุ่ื่มีโพื่ธิิ์�	 (2561)	 วิิจััยเร่�อง	 ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อควิามีสำาเร็จัในี้การ
บริห์ารสถุานี้ศึึกษาของโรงเร้ยนี้สังกัดสำานัี้กงานี้เขตพ่ื่�นี้ท้ั�การศึึกษามัีธิ์ยมีศึึกษา	เขต	
7	พื่บวิา่	ปัจัจััยท้ั�สัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับควิามีสำาเร็จัในี้การบรหิ์ารสถุานี้ศึึกษาประกอบไปดว้ิย	
3	ปัจัจััย	ได้แก่	ปัจัจััยด้านี้ผู้บริห์าร	ปัจัจััยด้านี้ครูผู้สอนี้	ปัจัจััยด้านี้สถุานี้ศึึกษา
	 ทัรรศึนี้กร		สงครินี้ทัร์	(2557)		ได้ทัำาการวิิจััยเร่�อง	ปัจัจััยทัางด้านี้การบริห์าร
ท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลของสถุานี้ศึึกษาในี้สังกัดสำานัี้กงานี้เขตพ่ื่�นี้ท้ั�การศึึกษา
ประถุมีศึึกษา	ภาคตะวัินี้ออกเฉ้ยงเห์น่ี้อตอนี้บนี้	พื่บว่ิา	ผู้บริห์ารควิรให้์ควิามีสำาคัญ
กับการบรหิ์ารทัางดา้นี้บุคคล	สังคมี	เศึรษฐกจิัและสิ�งแวิดลอ้มี	ซึึ่�งล้วินี้เปน็ี้สิ�งสำาคัญ
ท้ั�ส่งผลต่อการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาให้์เกิดประสิทัธิิ์ผลประกอบด้วิย	ปัจัจััยทัางด้านี้
การบริห์าร	7	 ด้านี้	ได้แก่	ภาวิะผู้นี้ำา	การสร้างวิิสัยทััศึน์ี้ร่วิมีกันี้	 	 โครงสร้างการ
บริห์ารสถุานี้ศึึกษา	การจูังใจั	การพัื่ฒนี้าบุคลากร	บรรยากาศึและวัิฒนี้ธิ์รรมีของ
องค์กร	เทัคโนี้โลยส้ารสนี้เทัศึ
	 สมีบัติ		ธิ์ำารงธัิ์ญวิงศ์ึ	(2558)	ได้ศึึกษาเก้�ยวิกับปัจัจััยท้ั�ม้ีผลต่อคุณภาพื่การ
ศึึกษาของสถุานี้ศึึกษาในี้ประเทัศึไทัยและผลการศึึกษา	พื่บวิ่า	 ม้ีปัจัจััยสำาคัญ	 5	
ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อคุณภาพื่การศึึกษาในี้ประเทัศึไทัย	 ค่อ	 คุณภาพื่ผู้สอนี้	ห์ลักสูตร
และระบบการเร้ยนี้การสอนี้	 ปัจัจััยส่งเสริมีการเร้ยนี้การสอนี้	 การจััดการศึึกษา
และผู้เร้ยนี้		
	 Sahu	and	Shrivastava	(2011)	ทัำาการศึึกษาเร่�อง	ปัจัจััยสำาคัญท้ั�ม้ีผลต่อ
ประสิทัธิิ์ผลของการบริห์ารการศึึกษาด้านี้เทัคนิี้ค		มุีมีมีองของช้าวิอินี้เด้ยในี้การ
ศึึกษาปัจัจััยเห์ล่านัี้�นี้	 ปัจัจััยการบริห์ารสามีารถุจััดกลุ่มีปัจัจััยได้ทัั�งห์มีด	 7	 ด้านี้	
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ได้แก่	 การบริห์าร	 โครงสร้างพ่ื่�นี้ฐานี้	 นัี้กเร้ยนี้	 ประสิทัธิิ์ผลการสอนี้	 การม้ี
ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับอุตสาห์กรรมี	สังคมีกิจักรรมีเสริมีห์ลักสูตร	การวิิจััยและพัื่ฒนี้า
	 กระทัรวิงศึึกษาธิิ์การ	(2560)	กล่าวิว่ิา	ปัจัจััยห์ลักแห่์งควิามีสำาเร็จั	ค่อ	ปัจัจััย
ท้ั�สำาคัญยิ�งต่อการบรรลุควิามีสำาเร็จัตามีวิิสัยทััศึน์ี้องค์กรม้ีปัจัจััยห์ลักแห่์งควิามี
สำาเร็จัเป็นี้แนี้วิทัางท้ั�เป็นี้รูปธิ์รรมีในี้การเช่้�อมีโยงการปฏิิบัติงานี้ทุักระดับให้์มุ่ีงไป
ในี้ทิัศึทัางเด้ยวิกันี้	ดังน้ี้�
	 1)	ผู้บริห์ารต้องม้ีวิิสัยทััศึน์ี้	และนี้โยบายท้ั�เน้ี้นี้การเร้ยนี้รู้เป็นี้ห์ลัก	ใช้้ระบบ
คุณภาพื่ในี้การปฏิิบัติงานี้โดยคำานึี้งถึุงการม้ีส่วินี้ร่วิมี	และกระจัายอำานี้าจั	ใช้้ควิามี
ไว้ิวิางใจัในี้การสร้างเสริมีบรรยากาศึเป็นี้มิีตร	ม้ีการจััดสภาพื่และบรรยากาศึการ
เร้ยนี้รู้
	 2)	ครูและบุคลากรทัางการศึึกษา	ตอ้งม้ีวัิฒนี้ธิ์รรมีแห์ง่การเร้ยนี้รู้โดยม้ีควิามี
รู้อยา่งกว้ิางขวิาง	ม้ีควิามีสามีารถุในี้การพัื่ฒนี้านี้วัิตกรรมีและเทัคโนี้โลยเ้พ่ื่�อใช้้ในี้
การจััดการเร้ยนี้การสอนี้
	 3)	ระบบบริห์ารจััดการ	โดยม้ีการจััดการเชิ้งคุณภาพื่	ประกอบด้วิยการเน้ี้นี้
ผู้เร้ยนี้เป็นี้สำาคัญม้ีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ี้�อง	 เน้ี้นี้การพัื่ฒนี้าทัรัพื่ยากรมีนุี้ษย์	
การเปิดโอกาสให้์บุคลากรม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การปฏิิบัติงานี้	
	 4)	 นี้วัิตกรรมีและเทัคโนี้โลย้ท้ั�ใช้้ในี้การบริห์ารและการเร้ยนี้การสอนี้ม้ีการ
วิิจััยเพ่ื่�อพัื่ฒนี้า
	 5)	ห์ลักสูตรของโรงเร้ยนี้	ม้ีลักษณะท้ั�ยด่ห์ยุน่ี้สอดคล้องตามีสถุานี้การณ์และ
ส่งเสริมีการเร้ยนี้รู้อย่างห์ลากห์ลาย
	 6)	การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายสถุานี้ศึึกษา	ได้แก่	ผู้ปกครอง	ชุ้มีช้นี้	องค์กร
ปกครองส่วินี้ท้ัองถิุ�นี้	 ห์น่ี้วิยงานี้ทัางการศึึกษาท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์าร
สถุานี้ศึึกษา

วิธีการวิจัย
	 ประช้ากร	 ได้แก่	 ข้าราช้การครูและบุคลากรทัางการศึึกษาโรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�
มีนี้ตร้	ท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�จััดการเร้ยนี้การสอนี้ให้์กับผู้เร้ยนี้	จัำานี้วินี้		170	คนี้
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ตารางท่ี 1 แสดงจัำานี้วินี้ข้าราช้การครูและบุคลากรทัางการศึึกษาโรงเร้ยนี้
สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้

สถานะ ตำาแหน่ง จำานวน(คน)
ข้าราชการครู ครูผูู้้สอน 159

อัตราจ้าง ครูผูู้้สอน 11
รวม 170

 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	เคร่�องม่ีอท้ั�ใช้้ในี้การวิิจััยครั�งน้ี้�	ค่อ	แบบสอบถุามี	
ซึึ่�งม้ีการเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	 โดยผู้วิิจััยติดต่อทัำาห์นัี้งส่อขออนุี้ญาตเก็บข้อมูีลจัาก
วิิทัยาลัยปรัช้ญาและการศึึกษา	 จัากมีห์าวิิทัยาลัยเซึ่นี้ต์จัอห์์นี้	 ถึุงผู้อำานี้วิยการ
โรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	และเก็บรวิบรวิมีข้อมูีลด้วิยตนี้เองในี้วัินี้ท้ั�	31	ม้ีนี้าคมี	2564	
ได้ตรวิจัสอบควิามีถูุกต้องสมีบูรณ์ของแบบสอบถุามีและประมีวิลข้อมูีลโดยใช้้
โปรแกรมีคอมีพื่วิิเตอรส์ำาเร็จัรูปทัางสถิุติ	โดยแยกวิิเคราะห์์ข้อมูีลเป็นี้	3	ส่วินี้	ได้แก่	
การวิิเคราะห์์ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาโดยใช้้สถิุติ
บรรยาย	การวิิเคราะห์์ปัจัจััยการบริห์ารท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลสถุานี้ศึึกษาโรงเร้ยนี้
สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	โดยใช้้การห์าค่าสัมีประสิทัธิิ์�สห์สัมีพัื่นี้ธ์ิ์แบบเพ้ื่ยร์สันี้โปรดักโมีเมีนี้ต์		
และการสรา้งสมีการทัำานี้ายประสทิัธิิ์ผลการบรหิ์ารสถุานี้ศึึกษาโดยใช้้สถุติิอนุี้มีานี้	
ค่อ	การวิิเคราะห์์ถุดถุอยพื่หุ์คูณ	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิิจััยในี้ครั�งน้ี้�	นี้ำาเสนี้อ	เป็นี้	4	ส่วินี้	ได้แก่	ปัจัจััยท้ั�การบริห์ารสถุานี้
ศึึกษา	ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางปัจัจััยการบริห์าร
สถุานี้ศึึกษากับประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	 และปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อ
ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล้�ยและส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้ของปัจัจััยการบริห์ารสถุานี้
ศึึกษา

ขั้้อ ปัจจัยการบริหารสถานศึกษา µ σ ค่าลำำาดับ ลำำาดับที�

1 บทบาทหน้าที่ผูู้้บริหาร 3.87 .77 มาก 7

2 บทบาทหน้าที่ครูผูู้้สอน 4.11 .53 มาก 1

3 สมรรถนะผูู้้เรียน 3.49 .57 ปานกลาง 8

4 โครงสร้างการบริหาร 4.01 .70 มาก 3

5 หลักสูตรและการสอน 3.96 .65 มาก 4

6 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 3.90 .89 มาก 5

7 SSM Model. 4.09 .62 มาก 2

	 จัากตารางท้ั�	2	ปัจัจััยการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	พื่บว่ิา	บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้
ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีาก	เป็นี้อันี้ดับสูงสุด	(µ =	4.11,	σ =	.53)	รองลงมีา	ค่อ	
SSM	Model.	 ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีาก	 (µ =4.09	 ,	σ=.62	 )	 ส่วินี้สมีรรถุนี้ะ
ผู้เร้ยนี้	ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีากเป็นี้อันี้ดับตำ�าสุด	(µ =3.87	,	σ =.77	)

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล้�ยและส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้ของประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา

ขั้้อ ประสิทธิ์ิผลำการบริหารสถานศึกษา µ σ ค่าลำำาดับ ลำำาดับที�

1 ความสามารถในการผู้ลิตผูู้้เรียนให้มีผู้ลสัมฤทธิิ์

ทางการเรียนสูงข่้น

3.91 .69 มาก 2

2 ความสามารถในการพัฒนาผูู้้เรียนให้มีทัศึนคติ

ทางบวก

3.57 .93 มาก 4

3 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

สถานศึ่กษา

3.87 .73 มาก 3

4 ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน

สถานศึ่กษา

3.93 .61 มาก 1

รวม 3.82 .74 มาก -
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	 จัากตารางท้ั�	3	ประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา	พื่บว่ิา	ควิามีสามีารถุในี้
การแก้ปัญห์าภายในี้สถุานี้ศึึกษาม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีากเป็นี้อันี้ดับสูงสุด	(µ = 
3.93,	σ =	 .61)	 รองลงมีา	 ค่อ	 ควิามีสามีารถุในี้การผลิตผู้เร้ยนี้ให้์ม้ีผลสัมีฤทัธิิ์�
ทัางการเร้ยนี้สูงขึ�นี้ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีาก	 (µ =3.91,	σ =.69)	 ส่วินี้ควิามี
สามีารถุในี้การพัื่ฒนี้าผู้เร้ยนี้ให้์ม้ีทััศึนี้คติทัางบวิก	 ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีากเป็นี้
อันี้ดับตำ�าสุด	(m=3.57,	s=.93)

ตารางท่ี 4 ควิามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางปัจัจััยการบรหิ์ารกบัประสิทัธิิ์ผลของสถุานี้ศึึกษา

ตัวแปร X
1

X
2

X
3

X
4

X
5

X
6

X
7

X
8

Y

X
1 1.0

X
2

.582** 1.0

X
3

.349** .334** 1.0

X
4

.760** .432** .506** 1.0

X
5

.782** .634** .575** .734** 1.0

X
6

.797** .516** .479** .810** .892** 1.0

X
7

.850** .571** .544** .743** .847** .857** 1.0

X
8

.814** .536** .545** .666** .735** .740** .897** 1.0

Y .684** .519** .654** .632** .643** .657** .807** .788** 1.0

**	p<.01

	 ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาเพ้ื่ยง	4	ปัจัจััย	ค่อ	ด้านี้
บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ด้านี้ห์ลักสูตรและการสอนี้	และด้านี้
การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้	ท้ั�สามีารถุทัำานี้ายประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้
ศึึกษาได้อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.05
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ตารางท่ี 5	 แสดงการทัำานี้ายประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา

ตัวแปร b SE. b t sig

Constant .786 .228 - 3.448 .001

X
7

.603 .053 .836 11.368 .000

X
3

.407 .054 .360 7.536 .000

X
5

-.368 .080 -.371 -4.632 .000

X
2

.188 .060 .157 3.130** .002

F 9.797 9.797

df 1,166

R .867

R2 .752

Adjusted R2 .746

ห์มีายเห์ตุ	:	**	P	<	.01

สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย	ดังน้ี้�
	 1)	ปัจัจััยการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยสูงสุด	ค่อ	บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้
และปัจัจััยการบริห์ารท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยตำ�าสุด	ค่อ	สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้จัากทัั�งห์มีด	8	ปัจัจััย
	 2)	ประสทิัธิิ์ผลการบรหิ์ารสถุานี้ศึึกษาท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยสูงสุด	พื่บว่ิา	ควิามีสามีารถุ
ในี้การแก้ปัญห์าภายในี้สถุานี้ศึึกษาและควิามีสามีารถุในี้การพัื่ฒนี้าผู้เร้ยนี้ให้์มี้
ทััศึนี้คติทัางบวิก	ม้ีค่าเฉล้�ยอยูใ่นี้ระดับมีาก	เป็นี้อันี้ดับตำ�าสุด	จัากทัั�งห์มีด	4	ปัจัจััย
	 3)	ปัจัจััยการบริห์ารของสถุานี้ศึึกษาม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับประสิทัธิิ์ผลของการ
บริห์ารสถุานี้ศึึกษาทุักปัจัจััยอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	 .05	 โดยม้ีขนี้าด
ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์	 .519-.807	อยู่ในี้ระดับปานี้กลางถึุงสูงในี้ทิัศึทัางบวิก	โดยปัจัจััยท้ั
ม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาท้ั�สูงสุด	 ค่อ	 การม้ีส่วินี้ร่วิมี
ของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้	 (X

7
)	 และปัจัจััยท้ัม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับประสิทัธิิ์ผลการบริห์าร

สถุานี้ศึึกษาท้ั�ตำ�าสุด	ค่อ	บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	(X
2
)
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	 	 4)	ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาเพ้ื่ยง	4	ปัจัจััย	ค่อ	
ด้านี้บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ด้านี้ห์ลักสูตรและการสอนี้	และ
ด้านี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้ซึึ่�งสามีารถุทัำานี้ายประสิทัธิิ์ผลการบริห์าร
สถุานี้ศึึกษาได้อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติท้ั�ระดับ	.05

การอภิปรายผล 
	 จัากผลการวิิจััย	นี้ำาเสนี้อประเด็นี้การอภิปราย	ดังต่อไปน้ี้�
	 ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาม้ีเพ้ื่ยง	4	ปัจัจััย	ค่อ	ด้านี้
บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ด้านี้ห์ลักสูตรและการสอนี้	และด้านี้
การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้		ท้ั�สามีารถุร่วิมีกันี้ทัำานี้ายประสิทัธิิ์ผลการบริห์าร
สถุานี้ศึึกษาได้ร้อยละ	74.6	ซึึ่�งม้ีค่ามีากกว่ิาเกณฑ์ิ		แสดงว่ิาควิรนี้ำาผลการวิิจััย	4	
ด้านี้	มีาอภปิรายว่ิา	ม้ีเห์ตแุละผลอยา่งไรแลว้ิจึังอ้างอิงแนี้วิคดิทัฤษฎีห้์ร่องานี้วิิจััย
ท้ั�เก้�ยวิข้อง
	 ปัจัจััยด้านี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้	(X

7
)	จัากผลการวิิจััย	ปัจัจััยดังกล่าวิ

ม้ีค่าสัมีประสิทัธิิ์�การถุดถุอยสูงสุด	=	.603	โรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	ได้ม้ีการจััดการ
เร้ยนี้การสอนี้ท้ั�บูรณาการจัากชุ้มีช้นี้รอบข้างและองค์กรภายนี้อกเป็นี้ระยะเวิลา
กว่ิา	25	ปี	เร้ยกว่ิา	“เคร่อข่ายผู้ปกครอง”	สมีาคมีเคร่อข่ายผู้ปกครอง	โรงเร้ยนี้
สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้	(2552)	ซึึ่�งเคร่อข่ายผู้ปกครองโรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้ม้ีบทับาทัห์น้ี้าท้ั�
สนัี้บสนุี้นี้การจััดการเร้ยนี้สอนี้ในี้รูปแบบต่างๆ	เช่้นี้	สนัี้บสนุี้นี้ทุันี้การศึึกษาให้์กับ
นัี้กเร้ยนี้ท้ั�ขาดแคลนี้	สง่เสริมีพัื่ฒนี้าพื่ฤตกิรรมีนี้กัเร้ยนี้ให์เ้ป็นี้ไปในี้ทัศิึทัางท้ั�ด้	การ
ร่วิมีวิางแผนี้การจััดกิจักรรมีร่วิมีกับทัางโรงเร้ยนี้ส่งผลให้์เคร่อข่ายผู้ปกครองเกิด
ควิามีรู้เป็นี้ส่วินี้ห์นึี้�งกับสถุานี้ศึึกษาสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	 ภัทัร์อิงคกานี้ต์		
บุณยพื่รห์มี	(2560)	ท้ั�ศึึกษาการม้ีส่วินี้ร่วิมีของคณะกรรมีการเคร่อข่ายผู้ปกครอง
นัี้กเร้ยนี้ในี้การจััดการศึึกษาของโรงเร้ยนี้วัิดเทัพื่ล้ลา	 (สิงห์ประสิทัธิิ์วิิทัยา)	
สำานัี้กงานี้เขตบางกะปิ	 สังกัดกรุงเทัพื่มีห์านี้คร	 ท้ั�กล่าวิว่ิา	 การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การ
จััดการศึึกษาระห์วิ่างสถุานี้ศึึกษากับผู้ปกครองส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลของสถุานี้
ศึึกษาอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญท้ั�ระดับ	.05		
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	 ปัจัจััยด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	(X
3
)	จัากผลการวิิจััย	ปัจัจััยด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	

เป็นี้ปัจัจััยท้ั�มี้ค่าเฉล้�ยตำ�าท้ั�สุดโดยเฉพื่าะด้านี้ผู้เร้ยนี้มี้ควิามีสามีารถุในี้การคิด
วิิเคราะห์์	สังเคราะห์์	ซึึ่�งถุ่อว่ิาม้ีควิามีสำาคัญต่อการเร้ยนี้รู้ของผู้เร้ยนี้และการพัื่ฒนี้า
คุณภาพื่ของสถุานี้ศึึกษาเป็นี้อยา่งมีาก	เพื่ราะในี้สาระบัญญัติของพื่ระราช้บัญญัติ
การศึึกษาแห่์งช้าติ	พื่.ศึ.	2542	แก้ไขเพิื่�มีเติมี	(ฉบับท้ั�4)	พื่.ศึ.	2562	มีาตรา	24	
การจััดกระบวินี้การเร้ยนี้รู้ให้์สถุานี้ศึึกษาและห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�เก้�ยวิข้องดำาเนิี้นี้การฝึึก
ทัักษะ	กระบวินี้การคิดการ	จััดการ	การเผชิ้ญสถุานี้การณ์และการประยุกต์ควิามี
รู้มีาใช้้เพ่ื่�อปอ้งกันี้และแกไ้ขปัญห์า	และในี้ห์ลกัฐานี้แกนี้กลางการศึึกษาขั�นี้พ่ื่�นี้ฐานี้	
พุื่ทัธิ์ศัึกราช้	2551	ยังได้กำาห์นี้ดสมีรรถุนี้ะสำาคัญของผู้เร้ยนี้ด้านี้ควิามีสามีารถุในี้
การคิดวิิเคราะห์์	 การคิดสังเคราะห์์	 การคิดอย่างสร้างสรรค์	 การคิดอย่างม้ี
วิิจัารณญาณ	และการคิดเป็นี้ระบบ	เพ่ื่�อนี้ำาไปสู่การสร้างองค์ควิามีรู้ห์ร่อสารสนี้เทัศึ	
เพ่ื่�อการตัดสินี้ใจัเก้�ยวิกับตนี้เองและสังคมีได้อย่างเห์มีาะสมี	 ดังนัี้�นี้	 สถุานี้ศึึกษา
ควิรจััดทัำาโครงการพัื่ฒนี้าทัักษะกระบวินี้การคิดให้์กับผู้เร้ยนี้เป็นี้การเร่งด่วินี้โดย
การแต่งตั�งคณะทัำางานี้และจััดสรรงบประมีาณเสนี้อในี้แผนี้ปฏิิบัติงานี้ประจัำาปี	
ห์ร่อจััดทัำาเป็นี้นี้โยบายเร่งด่วินี้พื่ร้อมีมีอบห์มีายผู้รับผิดช้อบเพ่ื่�อให้์ครูผู้สอนี้จััด
กิจักรรมีการเร้ยนี้รู้ท้ั�สอดแทัรกทัักษะกระบวินี้การคิดในี้ทุักกิจักรรมีการเร้ยนี้รู้
และทุักกลุ่มีสาระการเร้ยนี้รู้
	 บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	(X

2
)	ท้ั�ม้ีค่าสัมีประสิทัธิิ์�การถุดถุอย	=	.188	แสดงว่ิา	

บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้สามีารถุพื่ยาการณ์ประสิทัธิิ์ผลสถุานี้ศึึกษาได้ตำ�าท้ั�สุดจัาก
ทัั�งห์มีด	4	ปัจัจััย	ทัั�งน้ี้�อาจัเน่ี้�องจัากบทับาทัห์น้ี้าท้ั�ของครูท้ั�ถูุกกำาห์นี้ดให้์เปล้�ยนี้ไป	
โดยกระทัรวิงศึึกษาธิิ์การม้ีนี้โยบายให้์ผู้เร้ยนี้ม้ีทัักษะท้ั�จัำาเป็นี้ในี้ศึตวิรรษท้ั�	21	เป็นี้
ทัักษะของการเร้ยนี้รู้	(learning	skills)	3R	x	8C	เป็นี้บุคคลท้ั�ม้ีการเร้ยนี้รู้ตลอด
ช้้วิิต	กระทัรวิงศึึกษาธิิ์การ	(2560)		ซึึ่�งไปสอดคล้องกับ	บันี้เยน็ี้		เพ็ื่งกระจ่ัาง	(2561)	
เร่�องการพัื่ฒนี้าครูด้านี้การเร้ยนี้การสอนี้ในี้ศึตวิรรษท้ั�	21	ของโรงเร้ยนี้สารสาสน์ี้
วิิเทัศึ	 คลองห์ลวิง	 สังกัดสำานัี้กงานี้คณะกรรมีการส่งเสริมีการศึึกษาเอกช้นี้ร่วิมี	
พื่บว่ิา	ห์น้ี้าท้ั�ของครูในี้ศึตวิรรษท้ั�	21	ค่อ	การช่้วิยเห์ล่อและสนัี้บสนุี้นี้การศึึกษา
ห์าควิามีรู้ของผู้เร้ยนี้	 โดยท้ั�ผู้เร้ยนี้จัะต้องแสวิงห์าควิามีรู้ด้วิยตนี้เองรวิมีถึุงการ
ส่บค้นี้ห์าควิามีรู้ด้วิยตนี้เองจัากส่�อเทัคโนี้โลยท้้ั�ทัันี้สมัียต่าง	ๆ 	ดังนัี้�นี้	บทับาทัห์นี้า้ท้ั�
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ครูผู้สอนี้จัากผู้ท้ั�ให้์เน่ี้�อห์าควิามีรู้เพ้ื่ยงอยา่งเด้ยวิ	แต่ในี้ปัจัจุับันี้บทับาทัของครูยคุ
ให์ม่ี	 ค่อ	 การทัำาห์น้ี้าท้ั�เป็นี้ผู้ช่้วิยเห์ล่อผู้เร้ยนี้ให้์พัื่ฒนี้าตนี้เองให้์ได้เต็มีศัึกยภาพื่
และส่งเสริมีให้์เกิดการเร้ยนี้รู้ตลอดช้้วิิตเพื่ราะเทัคโนี้โลย้ในี้สอดคล้องกับ	
สำานัี้กงานี้เขตพ่ื่�นี้ท้ั�การศึึกษาประถุมีศึึกษาขอนี้แก่นี้	 เขต	2	 (2563)	 เร่�องเปล้�ยนี้
ครูเป็นี้โค้ช้ว่ิาต้องเปล้�ยนี้บทับาทัให์ม่ีจัากเคยเป็นี้ผู้สอนี้ผู้ให้์ควิามีรู้มีาเป็นี้ครู	เป็นี้
ผู้อำานี้วิยควิามีสะดวิก	 เป็นี้ผู้แนี้ะแนี้วิทัาง	 และเป็นี้ผู้ร่วิมีเร้ยนี้รู้	 จัากผลการวิิจััย
และงานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้องช้้�ให้์เห็์นี้ว่ิาบทับาทัห์นี้า้ท้ั�ครูผู้สอนี้ในี้ศึตวิรรษท้ั�	21	ครู	ค่อ	
ผู้อำานี้วิยการเร้ยนี้รู้ไม่ีใช่้ผู้จััดการเร้ยนี้รู้	 เป็นี้แนี้วิทัางปฏิิบัติทุักโรงเร้ยนี้ในี้สังกัด
กระทัรวิงศึึกษาธิิ์การ	รวิมีถึุงโรงเร้ยนี้สุรศัึกดิ�มีนี้ตร้ก็เช่้นี้เด้ยวิกันี้

ข้อเสนอแนะ
	 จัากผลการวิิจััยได้นี้ำาเสนี้อข้อเสนี้อแนี้ะจัากการวิิจััยและขอ้เสนี้อแนี้ะในี้การ
วิิจััยครั�งต่อไป	ดังน้ี้�
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
	 1)	ผลการวิิจััย	พื่บว่ิา	บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูม้ีค่าเฉล้�ยสูงสุด	ดังนัี้�นี้ผู้บริห์ารสถุานี้
ศึึกษาจังึควิรอำานี้วิยควิามีสะดวิก	สนัี้บสนุี้นี้การจััดการเร้ยนี้การสอนี้ของครผูู้สอนี้	
เช่้นี้	 ลดภาระงานี้ครูท้ั�ไม่ีจัำาเป็นี้ลงเพ่ื่�อให้์ครูได้ม้ีเวิลาในี้การออกแบบการจััดการ
เร้ยนี้การสอนี้และม้ีเวิลาในี้การดูแลนัี้กเร้ยนี้ได้อย่างเต็มีควิามีสามีารถุ	
	 2)	 ผลการวิิจััย	 พื่บว่ิา	 ควิามีสามีารถุในี้การพัื่ฒนี้าผู้เร้ยนี้ให้์ม้ีทััศึนี้คติทัาง
บวิก	ม้ีค่าเฉล้�ยตำ�าท้ั�สุด	ดังนัี้�นี้	ผู้บริห์ารควิรจัะม้ีนี้โยบายห์ร่อกิจักรรมีท้ั�ปลูกฝัึงเร่�อง
ทััศึนี้คติให้์กับผู้เร้ยนี้	เช่้นี้	การอบรมีเชิ้งปฏิิบัติการในี้เร่�องการปรับตัวิ	การอยู่ร่วิมี
กันี้ในี้สังคมี	และเร่�องการเห็์นี้อกเห็์นี้ผู้อ่�นี้	ห์ร่อการกำาห์นี้ดตัวิช้้�วัิดสถุานี้ศึึกษาขึ�นี้
มีาเพ่ื่�อให้์ครูผู้สอนี้นี้ำาไปเป็นี้แนี้วิทัางในี้การจััดทัำาแผนี้การเร้ยนี้รู้
	 3)	ผลการวิิจััย	พื่บว่ิา	ปัจัจััยท้ัม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้
ศึึกษาท้ั�สูงสุด	 ค่อ	การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้	 (X

7
)	ห์ากผู้บริห์ารต้องการ

เพิื่�มีประสิทัธิิ์ผลของสถุานี้ศึึกษาควิรจััดตั�งสมีาคมีเคร่อข่ายผู้ปกครองในี้โรงเร้ยนี้
ท้ั�ยังไม่ีม้ี	 ห์ากในี้โรงเร้ยนี้ท้ั�มี้สมีาคมีเคร่อข่ายผู้ปกครองอยู่แล้วิควิรแต่งตั�งคณะ
กรรมีการดำาเนิี้นี้งานี้ให์ชั้้ดเจันี้โดยออกเป็นี้คำาสั�งแต่งตั�งจัากประธิ์านี้คณะกรรมีการ
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สถุานี้ศึึกษาเพ่ื่�อเป็นี้อ้กห์นึี้�งองค์กรห์ลักในี้การสนัี้บสนุี้นี้การการจััดการเร้ยนี้การ
สอนี้และนี้โยบายต่างๆ	ของสถุานี้ศึึกษา
	 4)	ผลการวิิจััย	พื่บว่ิา	 ปัจัจััยท้ั�ส่งผลต่อประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษา
เพ้ื่ยง	4	ปัจัจััย	ค่อ		ด้านี้บทับาทัห์นี้า้ท้ั�ครูผู้สอนี้	ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ด้านี้ห์ลักสูตร
และการสอนี้	และด้านี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้		ดังนัี้�นี้	ห์ากต้องการจัะ
เพิื่�มีประสิทัธิิ์ผลการบริห์ารสถุานี้ศึึกษาจัำาเป็นี้ต้องม้ีนี้โยบายท้ั�ชั้ดครอบคุมีทัั�ง	 4	
ปัจัจััย	ได้แก่	
	 ด้านี้บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	ผู้บริห์ารต้องสนัี้บสนุี้นี้ครูผู้สอนี้อย่างรอบด้านี้
และมีากท้ั�สุด	เช่้นี้	ลดภาระงานี้ท้ั�ไม่ีจัำาเป็นี้เพ่ื่�อให้์ครูผู้สอนี้ม้ีเวิลาในี้การออกแบบ
การเร้ยนี้การสอนี้ท้ั�ม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่
	 ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	 ผู้บริห์ารต้องระดมีควิามีคิดกับคณะครูออกแบบ
ห์ลักสูตรสถุานี้ศึึกษาท้ั�เน้ี้นี้ในี้เร่�องของสมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ทัักษะช้้วิิตท้ั�ผู้เร้ยนี้สามีารถุ
นี้ำาไปใช้้ดำาเนิี้นี้ได้ช้้วิิตจัริง
	 ด้านี้ห์ลักสูตรและการสอนี้	 	 ผู้บริห์ารกำาห์นี้ดห์ลักสูตรของสถุานี้ศึึกษาท้ั�
ชั้ดเจันี้	 เป็นี้เอกภาพื่	 และต้องเป็นี้ห์ลักสูตรท้ั�ตอบสนี้องควิามีต้องการของสังคมี
ปัจัจุับันี้เนี้้นี้ในี้เร่�องทัักษะช้้วิิต	 การคิดอย่างม้ีวิิจัารณญาณ	 ทัักษะการส่�อสาร	
เป็นี้ต้นี้	และตัดในี้ส่วินี้ของห์ลักสูตรท้ั�ม้ีเกินี้ควิามีจัำาเป็นี้ออกไป
	 ด้านี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้	 สถุานี้ศึึกษาต้องม้ีการระบุบทับาทั
ห์น้ี้าท้ั�ท้ั�ชั้ดเจันี้ของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้และม้ีการออกสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ชุ้มีช้นี้รอบบริเวิณสถุานี้
ศึึกษาเพ่ื่�อเป็นี้การสร้างเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป
	 1)	ควิรทัำาวิิจััยเก้�ยวิกับบทับาทัห์น้ี้าท้ั�ของครูผู้สอนี้ในี้สถุานี้ศึึกษาท้ั�เป็นี้การ
วิิจััยเชิ้งคุณภาพื่
	 2)	 ควิรจัะศึึกษาทััศึนี้คติของนัี้กเร้ยนี้ต่อการบริห์ารจััดการศึึกษาของสถุานี้
ศึึกษา
	 3)	ควิรทัำาวิิจััยเก้�ยวิกับการม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อข่ายชุ้มีช้นี้ท้ั�ในี้สถุานี้ศึึกษาท้ั�
เป็นี้การวิิจััยเชิ้งคุณภาพื่
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	 4)	ควิรทัำาวิิจััยเก้�ยวิกับปัจัจััยทัั�ง	4	ด้านี้	ได้แก่	ด้านี้บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ครูผู้สอนี้	
ด้านี้สมีรรถุนี้ะผู้เร้ยนี้	ด้านี้ห์ลักสูตรและการสอนี้	และด้านี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีของเคร่อ
ข่ายชุ้มีช้นี้		เป็นี้วิิจััยเชิ้งคุณภาพื่						
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บทคัดย่อ
	 การวิิจััยในี้ครั�งน้ี้�	ม้ีวัิตถุุประสงค์เพ่ื่�อศึึกษาประสิทัธิิ์ผลของโปรแกรมีพัื่ฒนี้า
ศัึกยภาพื่อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้เพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง
ในี้ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	เป็นี้การศึึกษาแบบกึ�งทัดลอง	(Quasi	experimental	
research)	 โดยใช้้แบบแผนี้การวิิจััยกลุ่มีเด้ยวิวัิดก่อนี้และห์ลังการทัดลอง	 (The	
One	Group	Pretest	Posttest	Design)	ศึึกษากับอาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำา
ห์มู่ีบ้านี้ท้ั�อาศัึยอยู่ในี้เขตองค์การบริห์ารส่วินี้ตำาบลสระประดู่	 อำาเภอวิิเช้้ยรบุร้	
จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	 จัำานี้วินี้	 40	 คนี้	 คัดเล่อกแบบเจัาะจัง	 โดยประยุกต์ใช้้กรอบ
แนี้วิคิดจัากทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุแห่์งตนี้ของ	Bandura	กลุ่มีทัดลองได้รับโปรแกรมี
ทัั�งสิ�นี้	8	กิจักรรมี	เป็นี้ระยะเวิลา	10	สัปดาห์์	ประกอบไปด้วิยกิจักรรมีการบรรยาย	
ส่�อว้ิด้ทััศึน์ี้การเล่นี้เกมี	 การเสนี้อตัวิแบบ	 การจััดกิจักรรมีกลุ่มี	 การจัำาลอง
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สถุานี้การณ์	การแสดงบทับาทัสมีมีติ	การสาธิิ์ตฝึึกปฏิิบัติ	และการเย้�ยมีบ้านี้	เก็บ
รวิบรวิมีข้อมูีลก่อนี้และห์ลังการทัดลองโดยใช้้แบบสอบถุามีท้ั�ผู้วิิจััยสร้างขึ�นี้เอง	
ตรวิจัสอบควิามีตรงเชิ้งเน่ี้�อห์าโดยผู้ทัรงคุณวุิฒิ	5	ท่ัานี้	ตรวิจัสอบควิามีเช่้�อมัี�นี้ของ
แบบสอบถุามีสว่ินี้ท้ั�	2	ด้วิยวิิธ้ิ์ของ	Kuder-Richardson	(1993)	(KR-20)	ได้เท่ัากับ	
0.72	และส่วินี้ท้ั�3	ด้วิยวิิธ้ิ์สัมีประสิทัธิิ์�แอลฟาครอนี้บาคได้เท่ัากับ	0.82	วิิเคราะห์์
ข้อมูีลโดยการห์าคา่ร้อยละ	ค่าเฉล้�ย	ส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	และคา่สถิุติ	Paired-
sample	 t-test	 ผลการวิิจััยพื่บว่ิา	 ภายห์ลังการทัดลองกลุ่มีทัดลองม้ีค่าคะแนี้นี้
เฉล้�ยด้านี้ควิามีรู้เก้�ยวิกับโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีองมีก้ารรับรู้
ควิามีสามีารถุของตนี้เองและมีทั้ักษะการดแูลให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติ
สูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองสูงกว่ิาก่อนี้การทัดลองอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัาง
สถิุติท้ั�ระดับ	.05
คำาสำาคัญ :	 โปรแกรมีพื่ัฒนี้าศัึกยภาพื่;	 อาสาสมีัครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้;	

ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง;	ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง

Abstract
	 This	 quasi-experimental	 research	 aims	 to	 study	 investigate	
effectiveness	of	village	health	volunteer’s	competency	development	
program	for	stroke	prevention	among	hypertensive	patients.	It	was	
used	 the	 one	 group	 pretest	 posttest	 design.	 Purposive	 sampling	
technique	was	applied	to	select	40	willing	village	health	volunteers	
in	the	Subdistrict	Administrative	Organization	in	Sa	Pradu	sub-district,	
Wichian	 Buri	 district,	 Petchabun	 province.Bandura’s	 Self-Efficacy	
theory	is	applied	was	used	as	a	conceptual	framework	in	this	study.	
The	experimental	group	was	required	to	complete	8	activitiesfor	10	
weeks	 include	 health	 education,	 video	media,	 games,	modeling,	
group	activities,	simulations,	role-playing,	demonstrations,	practices,	
and	 home	 visits.	 Questionnaires	were	 distributed	 to	 collect	 data	
before	 and	 after	 the	 participants	 joined	 the	 programwhich	were	
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developed	by	the	researcher.	Content	validity	of	questionnaires	was	
verified	by	the	5	experts.	The	reliability	of	the	second	part	using	the	
Kuder-Richardson	formulas	yielded	the	coefficients	of	0.72	(KR-20)	
andthe	third	part	using	the	Conbach’s	Alpha	Coefficient	of0.82.	Data	
analysis	was	made	for	percentage,	mean,	standard	deviation,	paired-
samples	 t-test.	 The	 results	 showed	 that	 after	 the	 program,	 the	
experimental	group	hadknowledge	about	hypertension	and	strokes,	
self-perception,	and	skills	of	care	to	advise	hypertensive	patients	for	
stroke	 prevention	 higher	 than	 that	 before	 the	 experiment	 by	 a	
statistically	significant	at	p<0.05.
Keyword :	 Competency	 Developmentprogram	 ;	 Village	 Health	

Volunteer	;	Stroke	Prevention	;	Hypertensive	Patients	

บทนำา
	 โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	(Stroke)	เป็นี้โรคทัางระบบประสาทัท้ั�ม้ีควิามีรุนี้แรง	
เกิดจัากภาวิะท้ั�สมีองขาดเล่อดไปเล้�ยงจัากการอุดตันี้ห์ร่อแตกของเส้นี้เล่อดในี้
สมีองเกิดอาการของอัมีพื่ฤกษ์	 อัมีพื่าต	 ห์ร่อร้ายแรงถึุงขั�นี้เส้ยช้้วิิตได้	 ในี้
ประเทัศึไทัย	พื่บว่ิา	โรคน้ี้�เป็นี้สาเห์ตอัุนี้ดับแรกท้ั�ทัำาให้์เส้ยช้้วิิต	จัากรายงานี้ขอ้มูีล
ของกองยทุัธิ์ศึาสตรแ์ละแผนี้งานี้	กระทัรวิงสาธิ์ารณสขุ	พื่บวิา่	อัตราการปว่ิยด้วิย
โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	ในี้ระห์ว่ิางปี	พื่.ศึ.	2559-2561	เพิื่�มีขึ�นี้จัาก	451.39	 เป็นี้	
506.20	ต่อประช้ากร	100,000	คนี้	จัำานี้วินี้ผู้เส้ยช้้วิิตจัากโรคห์ลอดเล่อดสมีองปี
ละประมีาณ	30,000	 ราย	กองโรคไม่ีติดต่อ	กรมีควิบคุมีโรค	 (2562)	 ผู้ป่วิยโรค
ห์ลอดเล่อดสมีองต้องประสบกับควิามีทุักข์ทัรมีานี้ทัั�งทัางด้านี้ร่างกายท้ั�ช่้วิยเห์ล่อ
ตัวิเองไม่ีได้	เกิดควิามีพิื่การ	ต้องพึื่�งพื่าการดูแลช่้วิยเห์ล่อจัากครอบครัวิ	บทับาทั
ทัางสังคมีลดลงม้ีสภาพื่จิัตใจัอ่อนี้แอ	 สูญเส้ยคุณค่าควิามีเป็นี้ตัวิของตัวิเอง	
เกิดภาวิะซึึ่มีเศึร้า	 เกิดควิามีสูญเส้ยทัางด้านี้เศึรษฐกิจัของครอบครัวิ	 สังคมีและ
ประเทัศึช้าติ	 ปัจัจััยเส้�ยงห์ลักท้ั�ทัำาให้์เกิดโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 ค่อ	 โรคควิามีดันี้
โลหิ์ตสูงคิดเป็นี้ร้อยละ	67.3	ของผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเกิดภาวิะแทัรกซ้ึ่อนี้
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โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 (จัอมี	 สุวิรรณโณ	และคณะ,	2561)	และห์ากผู้ป่วิยกลุ่มีน้ี้�
ไม่ีสามีารถุควิบคุมีระดับควิามีดันี้โลห์ิตจัากห์ลายสาเห์ตุปัจัจััย	 เช่้นี้	 ม้ีไขมัีนี้ในี้
เล่อดสูง	บริโภคอาห์ารไม่ีเห์มีาะสมี	ขาดการออกกำาลังกาย	ด่�มีแอลกอฮอล์	สูบบุห์ร้�	
เป็นี้ต้นี้	ย่อมีเพิื่�มีควิามีเส้�ยงต่อการเกิดโรคห์ลอดเล่อดสมีองมีากขึ�นี้		สถุานี้การณ์
โรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงในี้ประเทัศึไทัย	ข้อมูีลสำานัี้กนี้โยบายและยทุัธิ์ศึาสตรส์ำานัี้กงานี้
ปลัดกระทัรวิงสาธิ์ารณสุข	พื่บว่ิา	อัตราการป่วิยด้วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	ในี้ระห์ว่ิาง
ปี	 พื่.ศึ.	 2559-2561	 เพิื่�มีขึ�นี้จัาก	 2,008.92	 เป็นี้	 2,245.09	 ต่อประช้ากร	
100,000	คนี้	และพื่บว่ิา	ระห์ว่ิางปี	พื่.ศึ.	2559-2561	อัตราการป่วิยรายให์ม่ีของ
โรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	เพิื่�มีขึ�นี้จัาก	916.89	เป็นี้	1,353.01	ต่อประช้ากร	100,000	
คนี้	(กองโรคไม่ีติดต่อ	กรมีควิบคุมีโรค,	2562)	ดังนัี้�นี้	การป้องกันี้ภาวิะแทัรกซ้ึ่อนี้
จัากภาวิะโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	การคัดกรองสุขภาพื่และการให้์ควิามีรู้	ในี้การปรับ
เปล้�ยนี้พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ถุ่อว่ิาเป็นี้สิ�งจัำาเป็นี้อย่างยิ�งท้ั�บุคลากรทัางด้านี้
สาธิ์ารณสุขต้องให้์ควิามีสำาคัญกับปัญห์าดังกล่าวิ
	 โรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเป็นี้โรคเร่�อรังท้ั�เกิดขึ�นี้เป็นี้อันี้ดับห์นึี้�งในี้ประช้ากร	
ตำาบลสระประดู่	อำาเภอวิิเช้้ยรบุร้	จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	ซึึ่�งเป็นี้พ่ื่�นี้ท้ั�ในี้การศึึกษาน้ี้�	ในี้
ระห์วิา่งปี	พื่.ศึ.	2561-	2563	พื่บผู้ปว่ิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงและผู้ปว่ิยท้ั�เกิดภาวิะ
แทัรกซึ่อ้นี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองเพิื่�มีขึ�นี้ทุักปี	อัตราการปว่ิยด้วิยโรคควิามีดนัี้โลหิ์ต
สูง	ในี้ระห์ว่ิางปี	พื่.ศึ.	2561-2563	เพิื่�มีขึ�นี้จัาก	83.66	เป็นี้	100.66	ต่อประช้ากร	
1,000		คนี้	และพื่บอัตราผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเกิดภาวิะแทัรกซ้ึ่อนี้โรคห์ลอด
เล่อดสมีองในี้ระห์ว่ิางปี	พื่.ศึ.	2561-2563	เพิื่�มีขึ�นี้จัาก	14	เป็นี้	17	ต่อประช้ากร	
1,000	คนี้	และพื่บอัตราเส้ยช้้วิิตด้วิยโรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้		ปี	2561	-	2563	
เพิื่�มีขึ�นี้จัาก	0.8	เป็นี้	1.3	ต่อประช้ากร	1,000	คนี้		กลุ่มีงานี้เวิช้ระเบ้ยนี้	(2563)	
จัากการสอบถุามีขอ้มูีลผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงในี้ชุ้มีช้นี้	พื่บวิา่	ผู้ป่วิยโรคควิามี
ดันี้โลหิ์ตสูงส่วินี้ให์ญ่ม้ีควิามีรู้เก้�ยวิกับโรค	 ปัจัจััยท้ั�ทัำาให้์เกิดโรค	 การดูแลตนี้เอง
และภาวิะแทัรกซึ่อ้นี้จัากโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงยงัไม่ีเพ้ื่ยงพื่อขาดควิามีตระห์นี้กัในี้
การดูแลตนี้เองและในี้ปัจัจุับันี้	พื่บว่ิา	 ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงม้ีภาวิะสุขภาพื่
เส้�ยงต่อการเกิดโรคห์ลอดเล่อดสมีองและม้ีอัตราป่วิยสูงขึ�นี้เร่�อย	ๆ	
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	 อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้	(อสมี.)	เป็นี้ตัวิแทันี้ภาคประช้าช้นี้ท้ั�
ได้รับการคัดเล่อกจัากประช้าช้นี้ในี้แตล่ะห์มู่ีบ้านี้	เป็นี้กลไกห์ลกัในี้การดำาเนี้นิี้งานี้
ด้านี้สาธิ์ารณสุขในี้ชุ้มีช้นี้ท้ั�ม้ีบทับาทัสำาคัญในี้การช่้วิยเห์ล่อและให้์บริการ
สาธิ์ารณสุขแก่ประช้าช้นี้ในี้ชุ้มีช้นี้	 เป็นี้ผู้นี้ำาการเปล้�ยนี้แปลงด้านี้สุขภาพื่อนี้ามีัย
และผลักดันี้ให้์เกิดการจััดการสุขภาพื่ในี้ห์มู่ีบ้านี้ได้อย่างม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่	 กอง
สนัี้บสนุี้นี้ภาคประช้าช้นี้	 กรมีสนัี้บสนุี้นี้บริการสุขภาพื่	 กระทัรวิงสาธิ์ารณสุข	
(2556)	 เน่ี้�องจัากอยู่ใกล้ชิ้ดประช้าช้นี้และเข้าใจัปัญห์าและควิามีต้องการของ
ประช้าช้นี้มีากท้ั�สุด	การดำาเนิี้นี้งานี้ของโรงพื่ยาบาลวิิเช้้ยรบุร้ท้ั�ผ่านี้มีาได้ม้ีการจััด
กิจักรรมีกับอสมี.ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ตำาบลสระประดู่	 โดยม้ีการอบรมีให้์ควิามีรู้เก้�ยวิกับโรค
ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีองแต่ยงัไม่ีครอบคลุมี	จัากการสังเกตและ
สัมีภาษณ์เพ่ื่�อเก็บข้อมูีลเบ่�องต้นี้กับอสมี.จัำานี้วินี้	20	คนี้	โดยผู้วิิจััยเป็นี้ผู้เก็บข้อมูีล
ด้วิยตนี้เองทัำาให้์ทัราบว่ิาอสมี.	 ยังขาดควิามีรู้จัำานี้วินี้	 15	คนี้	ขาดทัักษะจัำานี้วินี้	
15	คนี้	และไม่ีม้ีควิามีมัี�นี้ใจัในี้การดแูลผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูง	เพ่ื่�อป้องกันี้โรค
ห์ลอดเล่อดสมีองจัำานี้วินี้	 20	 คนี้	 ส่งผลให์้เกิดการทัำางานี้ท้ั�ยังไม่ีม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่	
ทัั�งน้ี้�ห์ากอสมี.	ได้รับการพัื่ฒนี้าควิามีรู้	การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและทัักษะ
ในี้การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองจัะทัำาให้์
อสมี.เกิดควิามีมัี�นี้ใจั	 สามีารถุดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	 เพ่ื่�อ
ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้ช้มุีช้นี้ได้อย่างมัี�นี้ใจัและม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่เพิื่�มีมีากขึ�นี้
	 จัากการทับทัวินี้วิรรณกรรมี	พื่บว่ิา	การรับรู้ควิามีสามีารถุแห่์งตนี้	เป็นี้ปัจัจััย
สำาคัญท้ั�ทัำาให้์บุคคลเกิดควิามีมัี�นี้ใจัสามีารถุแสดงพื่ฤติกรรมีท้ั�ด้ออกมีาซึึ่�งการรับรู้
ควิามีสามีารถุแห่์งตนี้นัี้�นี้พัื่ฒนี้าได้จัากปัจัจััยการรับรู้	 4	 วิิธ้ิ์	 ค่อ	 การเร้ยนี้รู้ผ่านี้
ประสบการณค์วิามีสำาเร็จั	การใช้้แบบอยา่งท้ั�ด้	การใช้้คำาพูื่ดชั้กจูัง	และการกระตุ้นี้	
ทัางอารมีณ์	ม้ีผู้นี้ำาทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุแห่์งตนี้มีาสร้างเป็นี้โปรแกรมีโดย	กิรณานัี้นี้ท์ั  
สนี้ธิิ์ธิ์รรมี	 และ	 สมีเสาวินุี้ช้	 จัมูีศึร้	 (2563)	 ได้ศึึกษาผลของโปรแกรมีการรับรู้
สมีรรถุนี้ะแห่์งตนี้ต่อการดูแลผู้ป่วิยกลุ่มีเส้�ยงก่อนี้ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงของอาสาสมัีคร
สาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้โดยใช้้ทัฤษฎ้ีการรับรู้สมีรรถุนี้ะแห่์งตนี้	 4	 วิิธ้ิ์	 โดยใช้้
ระยะเวิลาทัั�งสิ�นี้	12	สัปดาห์์	ประกอบด้วิยกจิักรรมีเร้ยนี้รู้ผา่นี้ประสบการณ์ทัำางานี้
ของตนี้เอง	เร้ยนี้รู้ตัวิแบบ	ฝึึกปฏิิบัติการให้์คำาแนี้ะนี้ำากลุ่มีเส้�ยงและการเย้�ยมีบ้านี้	
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ผลการวิิจััย	พื่บว่ิา	อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้ม้ีการรับรู้สมีรรถุนี้ะแห่์ง
ตนี้ในี้การดูแลกลุ่มีเส้�ยงก่อนี้ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพิื่�มีมีากขึ�นี้อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติ	
จิัรัช้ยา	 สุวิินี้ทัรากร	 และคณะ	 (2562)	 ศึึกษาผลของโปรแกรมีการส่งเสริมีการ
รับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองของอาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้ในี้การเฝ้ึา
ระวัิงและป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	เป็นี้ระยะเวิลา	8	สัปดาห์์	ประยกุต์ใช้้ทัฤษฎ้ี
ควิามีสามีารถุแห่์งตนี้	โดยใช้้ปัจัจััยการรับรู้ทัั�ง	4	วิิธ้ิ์	ผ่านี้การฝึึกอบรมีให้์ควิามีรู้	
การฝึึกทัักษะปฏิิบัติและการนิี้เทัศึติดตามีการปฏิิบัติงานี้ในี้ชุ้มีช้นี้	 ผลการวิิจััย	
พื่บว่ิา	 กลุ่มีทัดลองม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ยควิามีรู้	 การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	 การ
เฝ้ึาระวัิงและป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองห์ลังการทัดลองระยะติดตามีสูงกว่ิาก่อนี้
การทัดลองและสงูกว่ิากลุ่มีเปร้ยบเท้ัยบอยา่งม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติ	จัากการทับทัวินี้
ทัฤษฎ้ีและโปรแกรมีดังกล่าวิ	ยังพื่บว่ิา	ส่วินี้ให์ญ่เน้ี้นี้การอบรมีให้์ควิามีรู้และการ
ฝึึกปฏิิบัติการเย้�ยมีบ้านี้แต่ยงัขาดการฝึึกวิิเคราะห์์วิางแผนี้การเย้�ยมีบ้านี้และการ
ใช้้ส่�อให้์เห์มีาะสมีกับกลุ่มีทัดลอง	 ดังนัี้�นี้	 ผู้วิิจััยจึังม้ีควิามีสนี้ใจัใช้้ทัฤษฎี้ควิามี
สามีารถุแห่์งตนี้ของ	Bandura	 (1997)	ประยุกต์ใช้้ปัจัจััยการรับรู้ทัั�ง	4	 วิิธ้ิ์	 เพิื่�มี
เติมีในี้ส่วินี้การวิิเคราะห์์วิางแผนี้การเย้�ยมีบ้านี้ร่วิมีกับการใช้้ส่�อและกิจักรรมีท้ั�
ห์ลากห์ลายเพ่ื่�อให์้อสมี.	 ม้ีควิามีรู้	 เกิดควิามีมัี�นี้ใจั	 ม้ีการรับรู้ควิามีสามีารถุของ
ตนี้เองและม้ีทัักษะในี้การดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงได้อยา่งถูุก
ต้องเห์มีาะสมีสามีารถุดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อด
สมีองได้อย่างม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพ่ื่�อเปร้ยบเท้ัยบควิามีรู้	การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	และทัักษะในี้การ
ดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองก่อนี้และห์ลัง
เข้าร่วิมีโปรแกรมีฯ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 ผู้วิิจััยได้ประยุกต์ใช้้ทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุแห่์งตนี้ของ	Bandura	(1997)	ในี้
การพื่ัฒนี้าโปรแกรมีพื่ัฒนี้าศัึกยภาพื่อาสาสมีัครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้เพ่ื่�อ
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ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้ผู้ป่วิยโรค	ควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	จัากทัฤษฎ้ีกล่าวิไว้ิว่ิา	
คนี้เราจัะม้ีการเปล้�ยนี้แปลงห์ร่อแสดงออกเน่ี้�องจัากปัจัจััย	3	ด้านี้	ค่อ	ปัจัจััยด้านี้
บุคคล	ปัจัจััยด้านี้พื่ฤติกรรมี	และปัจัจััยด้านี้สิ�งแวิดล้อมี	และการท้ั�บุคคลจัะแสดง
พื่ฤติกรรมีออกมีาห์ร่อไม่ีนัี้�นี้ขึ�นี้อยู่กับการรับรู้	บุคคลนัี้�นี้จัะต้องม้ีควิามีรู้	และรับ
รู้ได้ว่ิาตนี้เองม้ีควิามีสามีารถุท้ั�มีากพื่อจึังจัะสามีารถุแสดงพื่ฤติกรรมีนัี้�นี้ออกมีาได้	
ในี้ทัางตรงขา้มีห์ากบคุคลนัี้�นี้ปราศึจัากซึ่ึ�งควิามีรู้และควิามีสามีารถุท้ั�มีากพื่อ	กจ็ัะ
ทัำาให้์บุคคลนัี้�นี้แสดงพื่ฤติกรรมีออกมีาน้ี้อยห์ร่อไม่ีแสดงพื่ฤติกรรมีออกมีาเลยซึึ่�ง
การท้ั�บุคคลจัะรับรู้ได้ถึุงควิามีสามีารถุของตนี้เองนัี้�นี้สามีารถุพัื่ฒนี้าจัากปัจัจััย	 4	
วิิธ้ิ์	ประกอบกันี้	ได้แก่	ประสบการณ์ควิามีสำาเร็จั	การได้เห็์นี้แบบอย่างท้ั�ด้	การใช้้
คำาพูื่ดชั้กจูัง	และการกระตุ้นี้ทัางอารมีณ	์ผู้วิิจััยได้นี้ำาวิิธ้ิ์พัื่ฒนี้าการรับรู้ทัั�ง	4	วิิธ้ิ์	มีา
ประยกุต์ใช้้ในี้แต่ละกิจักรรมีของโปรแกรมีฯ	และไดเ้พิื่�มีเติมีในี้ส่วินี้การฝึึกวิิเคราะห์์
วิางแผนี้การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงก่อนี้การเย้�ยมีบ้านี้	การใช้้ส่�อต่างๆให้์
เห์มีาะสมีกับกลุ่มีทัดลองร่วิมีกับกิจักรรมีท้ั�ห์ลากห์ลาย	 ซึึ่�งผู้วิิจััยเช่้�อว่ิาโปรแกรมี
ท้ั�จััดขึ�นี้น้ี้�จัะสามีารถุพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้ทัั�งในี้
ด้านี้ควิามีรู้เก้�ยวิกับโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	และโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	เพิื่�มีการรับรู้
ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	และช่้วิยเสริมีสร้างทัักษะการดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรค
ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองได้อยา่งม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่โปรแกรมี
น้ี้�ใช้้ระยะเวิลาในี้การดำาเนิี้นี้กิจักรรมีทัั�งสิ�นี้10	สัปดาห์์	ประกอบด้วิย	8	กิจักรรมี	
ในี้รายละเอ้ยด	ดังน้ี้�
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รูปภาพที� 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน

เพื�อป้องกนัโรคหลอดเลอืดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง

ตาํบลสระประดู ่อาํเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ ์

โดยมี 8 กิจกรรม ใช้เวลา 10 สัปดาห ์ดังนี� 
กจิกรรมที� 1 “ฉันอยากรู้” 

- กิจกรรมการใหค้วามรูเ้รื�องโรคความดนัโลหิตสงูและ 

     โรคหลอดเลือดสมอง 

    กิจกรรมที� 2 “ฉันเข้าใจ” 

- กิจกรรมการดแูลและใหค้าํแนะนาํผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสงู 

     เพื�อป้องกนัโรคหลอดเลือดสมอง 

- กิจกรรมการฝึกทกัษะวดัความดนัโลหิตและการแปลค่า 

     ความดนัโลหิตที�ถกูตอ้ง 

    กิจกรรมที� 3 “ฉันมั�นใจ” 

- กิจกรรมการสรา้งการรบัรูค้วามสามารถตนเองโดยใช ้

     ประสบการณท์ี�ประสบความสาํเรจ็,การใชต้วัแบบ, 

     การใชค้าํพดูชกัจงูและการกระตุน้ทางอารมณ ์

   กิจกรรมที� 4 “ฉันทาํได้” 

- กิจกรรมการวิเคราะหแ์ละวางแผนการเยี�ยมบา้นผูป่้วย 

     โรคความดนัโลหิตสงูในชมุชน 

    กิจกรรมที� 5 “ฉันมกีาํลังใจ” 

   - กิจกรรมการเยี�ยมบา้น (ครั�งที�1) 

    กิจกรรมที� 6 “ฉันพร้อมลุย” 

   - กิจกรรมการเยี�ยมบา้น (ครั�งที�2) 

    กิจกรรมที� 7 “ฉันทาํสาํเร็จ” 

   - กิจกรรมการเยี�ยมบา้น (ครั�งที�3) 

    กิจกรรมที� 8 “สรุปผลงาน” 

- กิจกรรมสรุปการดาํเนินกจิกรรมการศกึษา  

ตัวแปรตาม 
ศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้านเพื�อป้องกนั 

โรคหลอดเลอืดสมองในผู้ป่วย

โรคความดันโลหติสูง 

1.ความรูเ้รื�องโรคความดนัโลหิตสงู 

และโรคหลอดเลือดสมอง 

2.การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 

ในการดแูลใหค้าํแนะนาํผูป่้วย 

โรคความดนัโลหิตสงูเพื�อป้องกนั 

โรคหลอดเลือดสมอง 

3. ทกัษะการดแูลใหค้าํแนะนาํผูป่้วย 

โรคความดนัโลหิตสงูเพื�อป้องกนั 

โรคหลอดเลือดสมอง 

 

สมมติฐานการวิจัย
	 ภายห์ลังการทัดลอง	 กลุ่มีทัดลองท้ั�ได้รับโปรแกรมีพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่อาสา
สมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้เพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้ผู้ป่วิยโรค
ควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	ม้ีคะแนี้นี้ควิามีรู้	การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	และม้ีทัักษะ
การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองสูงกว่ิาก่อนี้
การทัดลอง
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การวิิจััยครั�งน้ี้�เป็นี้แบบกึ�งทัดลอง	(Quasi	Experimental	Research)	ช้นิี้ด
กลุ่มีเด้ยวิวัิดก่อนี้และห์ลังการทัดลอง	 (The	One	 Group	 Pretest	 Posttest	
Design)	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประช้ากรในี้การศึึกษาครั�งน้ี้�	 ค่อ	 อสมี.ตำาบลสระประดู่	 อำาเภอวิิเช้้ยรบุร้	
จัังห์วัิดเพื่ช้รบรูณ์	จัำานี้วินี้	80	คนี้	และกลุ่มีตวัิอยา่ง	ค่อ	อสมี.ในี้เขตองคก์ารบรหิ์าร
ส่วินี้	ตำาบลสระประดู่	อำาเภอวิิเช้้ยรบุร้	จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	ทุักคนี้ท้ั�ยินี้ด้เต็มีใจัและ
สมัีครใจัเข้าร่วิมีกิจักรรมี	 จัำานี้วินี้	 40	 คนี้	 คัดเล่อกกลุ่มีตัวิอย่างแบบเจัาะจัง	
(Purposive	Sampling)โดยม้ีคุณสมีบัติตามีเกณฑ์ิ	(Inclusion	Criteria)	ดังน้ี้�		(1)
ไม่ีม้ีปัญห์าเร่�องการส่�อสารและควิามีจัำา	(2)	สามีารถุอ่านี้ออกและเข้ยนี้ภาษาไทัยได้	
(3)	ยนิี้ด้เข้าร่วิมีทักุกิจักรรมีของโครงการ	เกณฑิก์ารคัดออก	(Exclusion	Criteria)	
(1)	ม้ีควิามีดันี้โลหิ์ตมีากกว่ิา	160/100	มีมี.ปรอทั	(2)	ม้ีอาการปวิดศ้ึรษะ		(3)	ม้ี
อาการเห์น่ี้�อยห์อบ	เกณฑ์ิการถุอดถุอนี้	(Withdrawal	Criteria)	ดังน้ี้�	 	 (1)	ขาด
การเข้าร่วิมีกิจักรรมีของโครงการวิิจััยมีากกว่ิา	1	ครั�งขึ�นี้ไป	(2)	ย้ายถิุ�นี้ท้ั�อยู่อาศัึย
ออกจัากในี้เขต	อบต.		สระประดู่		(3)	เจ็ับป่วิยด้วิยโรคร้ายแรงทัำาให้์ไม่ีสามีารถุ
เข้าร่วิมีกิจักรรมีของโครงการได้	เช่้นี้	ม้ีระดับควิามีดันี้โลหิ์ตสูงมีากกว่ิา160/100	
มีมี.ปรอทั	และม้ีอาการห์อบเห์น่ี้�อยห์ร่อเส้ยช้้วิิตระห์ว่ิางการดำาเนิี้นี้โครงการวิิจััย		
(4)	ลาออกจัากการเป็นี้อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำาเนินการวิจัย ประกอบด้วิย
	 1.1)	 โปรแกรมีพื่ัฒนี้าศัึกยภาพื่อาสาสมีัครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้เพ่ื่�อ
ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	 เป็นี้โปรแกรมีท้ั�ผู้วิิจััย
พัื่ฒนี้าขึ�นี้ตามีแนี้วิคิดของ	Bandura	(1997)
	 1.2)	 คู่ม่ีอพูื่ดได้อสมี.	 ใส่ใจัควิามีดันี้	 ป้องกันี้ห์ลอดเล่อดสมีอง	 ซึึ่�งเป็นี้
นี้วัิตกรรมีของผู้วิิจััยท้ั�ได้พัื่ฒนี้าขึ�นี้ม้ีลักษณะเป็นี้ห์นัี้งส่อเส้ยงม้ีปุ่มีกดสามีารถุ
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ฟังเส้ยงได้โดยผ่านี้ลำาโพื่งห์ร่อหู์ฟังได้เส้ยบผ่านี้ตัวิคู่ม่ีอได้	ผ่านี้การจัดลิขสิทัธิิ์�จัาก
มีห์าวิิทัยาลัยขอนี้แก่นี้	เม่ี�อวัินี้ท้ั�	1	มิีถุุนี้ายนี้	2563
	 1.3)	 คู่ม่ีอการดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อด
สมีองผู้วิิจััยพัื่ฒนี้าขึ�นี้	จัากการทับทัวินี้วิรรณกรรมี	
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
	 2.1)	แบบสอบถุามีสำาห์รับอสมี.ซึึ่�งพัื่ฒนี้าขึ�นี้ตามีกรอบแนี้วิคิดทัฤษฎ้ีควิามี
สามีารถุแห่์งตนี้ประกอบด้วิย	3	ส่วินี้	ได้แก่
 ส่วนท่ี 1	ข้อมูีลทัั�วิไปของผู้เข้าร่วิมีโปรแกรมีเป็นี้แบบเล่อกตอบ	ได้แก่	เพื่ศึ	
อายุ	สถุานี้ภาพื่	ระดับการศึึกษา	อาช้้พื่ห์ลัก	รายได้	ระยะเวิลาในี้การเป็นี้	อสมี.
 ส่วนท่ี 2	 แบบทัดสอบเร่�องโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	
ลักษณะคำาถุามีเป็นี้แบบเล่อกตอบ	3	 ตัวิเล่อก	จัำานี้วินี้	20	 ข้อ	คะแนี้นี้เต็มี	 20	
คะแนี้นี้	วัิดผลตามีเกณฑ์ิการประเมิีนี้ควิามีรู้จัากการเร้ยนี้รู้ของ	Bloom	(1971)	
โดยแบ่งเป็นี้	3	ระดับ	ค่อ	ระดับสูงได้คะแนี้นี้ร้อยละ	80	ขึ�นี้ไป	(16-20คะแนี้นี้)	
ระดับปานี้กลางได้คะแนี้นี้ร้อยละ	61-79	(12-15	คะแนี้นี้)	และระดับตำ�าได้คะแนี้นี้
น้ี้อยกว่ิาห์ร่อเท่ัากับ	ร้อยละ	60	(0-11	คะแนี้นี้)	แบบสอบถุามีน้ี้�ได้ผ่านี้การตรวิจั
สอบควิามีตรงตามีเน่ี้�อห์าโดยผู้ทัรงคุณวุิฒิจัำานี้วินี้	5	ท่ัานี้	ม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้อง
ของเน่ี้�อห์า	(Index	of	Congruence	:	IOC)	เท่ัากับ	0.94	และค่าดัช้น้ี้ควิามีตรง
ตามีเน่ี้�อห์า	(Content	Validity	Index	:	CVI)	เท่ัากับ	1	และนี้ำาไปทัดลองใช้้กับ
อาสาสมีคัรสาธิ์ารณสขุประจัำาห์มู่ีบ้านี้ตำาบลใกลเ้ค้ยงท้ั�ม้ีลักษณะคลา้ยคลึงกับกลุ่มี
ตัวิอย่างจัำานี้วินี้	 30	 คนี้	 ทัดสอบ	 ค่าควิามีเท้ั�ยงของข้อมูีลด้วิยวิิธ้ิ์ของ	 Kuder-
Richardson	(1993)	(KR-20)	ได้ค่าควิามีเท้ั�ยงเท่ัากับ	0.72	
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถุามีเร่�องการรบัรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองในี้การดแูลให์้
คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 จัำานี้วินี้	
11	ข้อ	คะแนี้นี้เต็มี	55	คะแนี้นี้	ลักษณะของคำาถุามีเป็นี้การวัิดแบบมีาตราส่วินี้
การประมีาณค่า	(Rating	Scale)	เล่อกตอบ	5	ตัวิเล่อก	ได้แก่	มัี�นี้ใจัมีาก	มัี�นี้ใจั		
ไม่ีแน่ี้ใจั	มัี�นี้ใจัน้ี้อย	ไม่ีมัี�นี้ใจั	โดยเล่อกตอบเพ้ื่ยง	1	คำาตอบท้ั�ตรงกับควิามีเป็นี้จัริง
มีากท้ั�สุด	โดยแปลผลออกมีา	ค่อ	มัี�นี้ใจัและไม่ีมัี�นี้ใจั	ตอบแบบวัิดเจัตคติ	Likert,	
Rensis	(1967)	ม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้องของเน่ี้�อห์า	(Index	of	Congruence	:	IOC) 
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เท่ัากับ	0.96	และค่าดัช้น้ี้ควิามีตรงตามีเน่ี้�อห์า	(Content	Validity	Index	:	CVI)	
เท่ัากับ	 1	 ได้วิิเคราะห์์ค่าควิามีเท้ั�ยง	 (Reliability)	 ด้วิยวิิธ้ิ์ของ	 Cronbach’s	
method	(1951)	ได้ค่าสัมีประสิทัธิิ์�แอลฟ่า	(Coefficient	Of	Alpha)	เท่ัากับ	0.82
	 2.2)	 เคร่�องม่ีอสำาห์รับผู้วิิจััย	เป็นี้แบบประเมิีนี้ทัักษะอสมี.ในี้การดูแลให้์คำา
แนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 จัำานี้วินี้	 14	
ข้อ	ประกอบดว้ิย	3	ส่วินี้	ได้แก่	(1)	ทัักษะดา้นี้การให์ค้วิามีรู้เร่�องโรคควิามีดนัี้โลห์ติ
สูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	(2)	ทัักษะด้านี้การวัิดควิามีดันี้โลหิ์ตและการแปลค่า
ควิามีดันี้โลหิ์ตท้ั�ถูุกต้อง	 (3)	 ด้านี้การดูแลสุขภาพื่ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อ
ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองตามีห์ลัก	 3อ2ส	 จัำานี้วินี้	 14	 ข้อ	 คะแนี้นี้เต็มี	 28	
คะแนี้นี้	ลักษณะของคำาถุามีเป็นี้การวัิดแบบมีาตราส่วินี้การประมีาณค่า	(Rating	
Scale)	เล่อกตอบ	3	ตัวิเล่อก	ได้แก่	ทัำาได้	ทัำาได้บางส่วินี้	ทัำาไม่ีได้โดยผู้วิิจััยเล่อก
ตอบเพ้ื่ยง	1	คำาตอบท้ั�ตรงกับควิามีเป็นี้จัริงมีากท้ั�สุด	ตอบแบบวัิดเจัตคติ	Likert,	
Rensis	 	 (1967)	 แบบประเมีินี้น้ี้�ได้ผ่านี้การตรวิจัสอบควิามีตรงตามีเน่ี้�อห์าโดย
ผู้ทัรงคุณวุิฒิจัำานี้วินี้	 5	 ท่ัานี้	 ม้ีค่าดัช้น้ี้ควิามีสอดคล้องของเน่ี้�อห์า	 (Index	 of	
Congruence	 :	 IOC)	 เท่ัากับ	 1	 และค่าดัช้น้ี้ควิามีตรงตามีเน่ี้�อห์า(Content	
Validity	Index	:	CVI)	เท่ัากับ	1		
 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิิจััยน้ี้�ผ่านี้การอนุี้มัีติจัากคณะกรรมีการจัริยธิ์รรมีการวิิจััยในี้มีนุี้ษย์	
มีห์าวิิทัยาลัยขอนี้แก่นี้	 เลขท้ั�	 24/2563	 กลุ่มีตัวิอย่างได้รับข้อมูีล	 วัิตถุุประสงค์	
กิจักรรมี	ระยะเวิลา	ประโยช้น์ี้ผลกระทับจัากการวิิจััย	รวิมีถึุงสิทัธิิ์�ขอถุอนี้ตัวิจัาก
การวิิจััยโดยไม่ีกระทับต่อการรักษาพื่ยาบาล	การลงช่้�อเป็นี้ไปด้วิยควิามียินี้ยอมี/
สมัีครใจัเข้าร่วิมีจันี้สิ�นี้สุดการวิิจััย	ข้อมูีลกลุ่มีทัดลองทัั�งห์มีดจัะปกปิดเป็นี้ควิามีลับ	
การนี้ำาเสนี้อผลการวิิจััยจัะเป็นี้ข้อสรุปภาพื่รวิมีในี้รูปของค่าเฉล้�ยทัางสถิุติเท่ัานัี้�นี้
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 ห์ลังจัากได้รับอนุี้ญาตจัากผู้อำานี้วิยการโรงพื่ยาบาลวิิเช้้ยรบุร้	 ผู้วิิจััยได้
ดำาเนิี้นี้การเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	ประสานี้งานี้กับผู้ให์ญ่บ้านี้	ห์มู่ีท้ั�	5	บ้านี้โคกห์นี้องแจัง	
เพ่ื่�อดำาเนิี้นี้การขอใช้้สถุานี้ท้ั�ในี้การดำาเนิี้นี้การทัดลองโดยใช้้ระยะเวิลาทัั�งสิ�นี้	 10	
สัปดาห์์	จัำานี้วินี้	8	กิจักรรมี	โดยแบ่งการทัดลองเป็นี้	3	ระยะ	ดังต่อไปน้ี้�
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	 1.	ระยะเตร้ยมีการทัดลอง	เป็นี้การรับสมัีครกลุ่มีตัวิอย่างเข้าร่วิมีโปรแกรมี	
ช้้�แจังวัิตถุุประสงค์ของการวิิจััยอธิิ์บายขั�นี้ตอนี้ในี้การทัำาวิิจััยและผู้วิิจััยให้์
กลุ่มีทัดลองทัำาแบบสอบถุามี	(Pre-test)	และผู้วิิจััยประเมิีนี้ทัักษะการดูแลผู้ป่วิย
โรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองกลุ่มีทัดลองก่อนี้เริ�มีกิจักรรมี	
1	สัปดาห์์
	 2.	ระยะทัดลอง	(สัปดาห์์ท้ั�	1-10)	ดังน้ี้�
	 	 2.1)	 กิจักรรมีท้ั�	 1	 ฉันี้อยากรู้	 (สัปดาห์์ท้ั�	 1	 ใช้้เวิลา	 3	 ช้มี.)	 ให้์ควิามีรู้
เก้�ยวิกับโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 เร้ยนี้รู้ผ่านี้เกมีจัับคู่
บัตรคำาและเร้ยนี้รู้ผ่านี้การสังเกตจัากประสบการณ์ของผู้อ่�นี้ม้ีการนี้ำาเสนี้อตัวิอยา่ง
กรณ้ศึึกษาเพ่ื่�อบอกเลา่ควิามีรนุี้แรงและผลกระทับท้ั�เกิดจัากโรคห์ลอดเล่อดสมีอง
	 	 2.2)	กิจักรรมีท้ั�	2		ฉันี้เข้าใจั	(สัปดาห์์ท้ั�	2	ใช้้เวิลา	3	ช้มี.)	ให้์ควิามีรู้เร่�อง
การให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองตามี
ห์ลัก	3อ2ส.	การรับประทัานี้ยาและการรักษาอย่างต่อเน่ี้�องฝึึกปฏิิบัติวัิดควิามีดันี้
โลหิ์ตและแปลค่าควิามีดันี้โลหิ์ตท้ั�ถูุกต้อง	
	 	 2.3)	กิจักรรมีท้ั�	3	ฉันี้มัี�นี้ใจั	(สัปดาห์์ท้ั�	3	ใช้้เวิลา	3	ช้มี.)	เป็นี้การนี้ำาตัวิ
แบบท้ั�ด้มีาแลกเปล้�ยนี้ประสบการณ์ควิามีสำาเร็จัเน้ี้นี้การใช้้คำาพูื่ดชั้กจูังใจัสร้างพื่ลัง
บวิกเพิื่�มีทััศึนี้คติท้ั�ด้ในี้การดูแลผู้ป่วิย	เพ่ื่�อให้์กลุ่มีทัดลองเกิดการรับรู้ควิามีสามีารถุ
ของตนี้เองเกิดควิามีมัี�นี้ใจัในี้การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรค
ห์ลอดเล่อดสมีอง
	 	 2.4)	 กิจักรรมีท้ั�	 4	 ฉันี้ทัำาได้	 (สัปดาห์์ท้ั�	 4	 ใช้้เวิลา	 3	 ช้มี.)	 เป็นี้การฝึึก
วิิเคราะห์์และวิางแผนี้การดูแลผู้ป่วิยก่อนี้การเย้�ยมีบ้านี้	 เพ่ื่�อสร้างควิามีมัี�นี้ใจั
กระตุ้นี้เร้าทัางอารมีณ์	 โดยผ่านี้การแสดงบทับาทัสมีมีติ	 ช่้วิยให้์กลุ่มีทัดลองลด
ควิามีเคร้ยดคลายควิามีวิิตกกังวิลในี้การดูแลผู้ป่วิย	
	 	 2.5)	กิจักรรมีท้ั�	5	ฉันี้ม้ีกำาลังใจั	(สัปดาห์์ท้ั�	5-6	ใช้้เวิลา	20	ช้มี.)	เป็นี้การ
ลงเย้�ยมีบ้านี้ครั�งท้ั�	1เน้ี้นี้การสร้างสัมีพัื่นี้ธิ์ภาพื่ท้ั�ด้ประเมิีนี้ภาวิะสุขภาพื่ของผู้ป่วิย
และวิางแผนี้กิจักรรมีในี้การดูแลผู้ป่วิย
	 	 2.6)	กิจักรรมีท้ั�	6	ฉันี้พื่ร้อมีลุย	(สัปดาห์์ท้ั�	7-8	ใช้้เวิลา	20	ช้มี.)	เป็นี้การ
ลงเย้�ยมีบ้านี้ครั�งท้ั�	 2	 เน้ี้นี้การฝึึกทัักษะการดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยดูแลตนี้เอง
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ตามีห์ลัก	 3อ2ส	 (อาห์าร	 อารมีณ์	 ออกกำาลังกาย	 ไม่ีด่�มีสุรา	 ไม่ีสูบบุห์ร้�)	 การ
รับประทัานี้ยาและการรักษาอย่างต่อเน่ี้�องโดยเน้ี้นี้การดูแลแบบองค์รวิมีทัั�ง
ร่างกาย	จิัตใจั	สังคมี	จิัตวิิญญาณ
	 	 2.7)	 กิจักรรมีท้ั�	 7	 ฉันี้ทัำาสำาเร็จั	 (สัปดาห์์ท้ั�	 9	 ใช้้เวิลา	6	ช้มี.)	 เป็นี้การ
ลงเย้�ยมีบ้านี้ครั�งท้ั�	 3	 ให้์การดูแลและให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยในี้รายท้ั�ม้ีปัญห์าเพ่ื่�อ
ติดตามีและประเมิีนี้ควิามีก้าวิห์น้ี้าในี้การดูแลผู้ป่วิย
	 	 2.8)	กิจักรรมีท้ั�	8	สรุปผลการดำาเนิี้นี้กิจักรรมี	(สัปดาห์์ท้ั�	10	ใช้้เวิลา	2	ช้มี.)	
เป็นี้การสรุปการดำาเนิี้นี้กิจักรรมี	 สร้างควิามีคิดรวิบยอด	กล่าวิขอบคุณผู้เข้าร่วิมี
วิิจััยในี้ครั�งน้ี้�และปิดโครงการ
	 3.	 ระยะห์ลังเสร็จัสิ�นี้การทัดลอง	 ผู้วิิจััยให้์กลุ่มีทัดลองทัำาแบบสอบถุามี	
(Post-test)	 และผู้วิิจััยประเมีินี้ทัักษะการดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูงเพ่ื่�อ
ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองกลุ่มีทัดลองห์ลังเสร็จัสิ�นี้กิจักรรมี1	สัปดาห์์
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	ข้อมูีลทัั�วิไปของกลุ่มีตัวิอย่าง	 นี้ำามีาวิิเคราะห์์ด้วิยสถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	
(Descriptive	Statistic)โดยการแจักแจังควิามีถุ้�ร้อยละค่าเฉล้�ยและส่วินี้เบ้�ยงเบนี้
มีาตรฐานี้	
	 2.	เปร้ยบเท้ัยบควิามีแตกตา่งของคา่เฉล้�ยคะแนี้นี้ดา้นี้ควิามีรู้เร่�องโรคควิามี
ดันี้โลหิ์ตสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและทัักษะ
การดูแลและให์้คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อด
สมีองในี้ระยะก่อนี้และห์ลังการทัดลองด้วิยสถิุติ	 Paired	 Sample	 t-test	 โดย
กำาห์นี้ดระดับนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติ	0.05

ผลการวิจัย
	 กลุ่มีตัวิอย่างเป็นี้	อสมี.จัำานี้วินี้	40	คนี้	เพื่ศึห์ญิง	คิดเป็นี้ร้อยละ	62.5	เพื่ศึ
ช้าย	คิดเป็นี้ร้อยละ	37.5	ม้ีอายุเฉล้�ย	54	ปี	(SD	=	9.8)	อายุตำ�าสุดและอายุสูงสุด
อยู่ในี้ช่้วิง	27-70	ปี	เม่ี�อจััดกลุ่มีอายุ	พื่บว่ิา	ส่วินี้ให์ญ่อยูร่ะห์ว่ิาง	51-60	ปี	คิดเป็นี้
ร้อยละ	 42.5	 ส่วินี้ให์ญ่สถุานี้ภาพื่คู่	 คิดเป็นี้ร้อยละ	 82.5	 จับชั้�นี้มัีธิ์ยมีศึึกษา	
คิดเป็นี้ร้อยละ	50	ประกอบอาช้้พื่เกษตรกรรมีคิดเป็นี้ร้อยละ	65	ม้ีรายได้ต่อเด่อนี้
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เฉล้�ยน้ี้อยกว่ิา	5,000	บาทั	และอยู่ระห์ว่ิาง	5,001-10,000	บาทั	ม้ีจัำานี้วินี้เท่ัากันี้	
คิดเป็นี้ร้อยละ	42.5	ม้ีระยะเวิลาในี้การเป็นี้อสมี.	ตั�งแต่	10	ปีขึ�นี้ไป	คิดเป็นี้ร้อยละ	
57.5	
	 ผลการวิิจััย	พื่บว่ิา	กลุ่มีทัดลองม้ีระดับควิามีรู้เร่�องโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและ
โรคห์ลอดเล่อดสมีองเพิื่�มีขึ�นี้จัากก่อนี้การเข้าร่วิมีโปรแกรมีม้ีระดับคะแนี้นี้ควิามีรู้
อยู่ในี้ระดับสูงร้อยละ	 50	 เป็นี้ร้อยละ100	 ภายห์ลังการเข้าร่วิมีโปรแกรมีกลุ่มี
ทัดลองมีก้ารรบัรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองในี้การดแูลให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามี
ดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองเพิื่�มีขึ�นี้จัากก่อนี้เข้าร่วิมีโปรแกรมี	อยู่
ในี้ระดับสูงร้อยละ	30	เป็นี้ร้อยละ	70	ภายห์ลังเข้าร่วิมีโปรแกรมี	และกลุ่มีทัดลอง
ม้ีทัักษะการดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอด
เล่อดสมีองเพิื่�มีขึ�นี้	อยู่ในี้ระดับสูงร้อยละ	15	เป็นี้ร้อยละ	95	ภายห์ลังการเข้าร่วิมี
โปรแกรมี	ดังตารางท้ั�	1

ตารางท่ี 1 จัำานี้วินี้และร้อยละของควิามีรู้เร่�องโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูงและโรค
ห์ลอดเล่อดสมีอง	 การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและทัักษะการ
ดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองกอ่นี้
และห์ลังการเข้าร่วิมีโปรแกรมี	(n	=	40)

ระดับ

คะแนน

ก่อนเข้ั้าร่วมโปรแกรม หลัำงเข้ั้าร่วมโปรแกรม

ระดับ 

ความร้้

ระดับ 

การรับร้้

ระดับ 

ทักษะ

ระดับ 

ความร้้

ระดับ 

การรับร้้

ระดับ 

ทักษะ

จำานวนร้อยลำะจำานวนร้อยลำะจำานวนร้อยลำะจำานวน ร้อยลำะจำานวน ร้อยลำะ จำานวน ร้อยลำะ

สูง 

(ร้อยละ 

80 ข้่นไป)

20 50 12 30 6 15 40 100 28 70 38 95

ปานกลาง 

 (ร้อยละ 

60-79)

15 37.5 24 60 20 50 0 0 12 30 2 5
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ระดับ

คะแนน

ก่อนเข้ั้าร่วมโปรแกรม หลัำงเข้ั้าร่วมโปรแกรม

ระดับ 

ความร้้

ระดับ 

การรับร้้

ระดับ 

ทักษะ

ระดับ 

ความร้้

ระดับ 

การรับร้้

ระดับ 

ทักษะ

จำานวนร้อยลำะจำานวนร้อยลำะจำานวนร้อยลำะจำานวน ร้อยลำะจำานวน ร้อยลำะ จำานวน ร้อยลำะ

ตำ่า 

(น้อยกว่า

ร้อยละ 

60)

5 12.5 4 10 14 35 0 0 0 0 0 0

14.95 40.78 16.43 18.40 46.20 25.28 

S.D. 2.77 6.11 4.34 1.23 4.24 2.51

Min./

Max.

10/19 28/54 7/25
16/20 37/55 20/28

	 จัากการวิิเคราะห์์เปร้ยบเท้ัยบควิามีแตกตา่งของคะแนี้นี้ควิามีรู้เก้�ยวิกับโรค
ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีองของกลุ่มีทัดลองก่อนี้และห์ลังเข้าร่วิมี
โปรแกรมี	พื่บว่ิา	กลุ่มีทัดลองม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ย	ห์ลังการทัดลองสูงกว่ิาก่อนี้การทัดลอง	
( =14.95	,	S.D.	=	2.77	;	 =18.40	,	S.D.	=	1.23)	อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติ	
(t	=	6.81,	p<0.001)	เม่ี�อเปร้ยบเท้ัยบค่าคะแนี้นี้เฉล้�ยการรับรู้ควิามีสามีารถุของ
ตนี้เองในี้การดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอด
เล่อดสมีอง	 พื่บว่ิา	 กลุ่มีทัดลองม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ยห์ลังการทัดลองสูงกว่ิาก่อนี้การ
ทัดลอง	( =40.78	,	S.D.	=	6.11	;	 =46.20	,	S.D.	=	4.24)	อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญ
ทัางสถิุติ	(t	=	4.84,	p	<	0.001)	เม่ี�อเปร้ยบเท้ัยบค่าคะแนี้นี้เฉล้�ยทัักษะการดูแล
ให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 พื่บว่ิา	
กลุ่มีทัดลองม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ยห์ลังการทัดลอง	สูงกว่ิาก่อนี้การทัดลอง	( 	=	16.43,	
S.D.	=	4.34	;	 	=	25.28	,	S.D.	=	2.51)	อย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติ(t	=	11.39,	
p	<	0.001)	ดังตารางท้ั�	2

ตารางท่ี 1 จัำานี้วินี้และร้อยละของควิามีรู้เร่�องโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูงและโรค
ห์ลอดเล่อดสมีอง	 การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและทัักษะการ
ดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองกอ่นี้
และห์ลังการเข้าร่วิมีโปรแกรมี	(n	=	40)	(ต่อ)
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ตารางท่ี 2	 เปร้ยบเท้ัยบค่าเฉล้�ยคะแนี้นี้ควิามีรู้เร่�องโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและ
โรคห์ลอดเล่อดสมีองการรบัรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและทัักษะการ
ดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลห์ติสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองกอ่นี้
และห์ลังการเข้าร่วิมีโปรแกรมี	(n	=	40)

ขั้้อม้ลำ S.D. 95%CI t-test p-value

ความร้้เรื�องโรคความดันโลำหิตส้งแลำะภาวะแทรกซ้อนโรคหลำอดเลำือดสมอง

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 14.95 2.77 2.17 ถ่ง 4.13 6.81 <0.001

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 18.40 1.23

การรับร้้ความสามารถตนเองในการด้แลำผ้้ป่วย

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 40.78 6.11 1.82 ถ่ง 6.82 4.84 <0.001

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 46.20 4.24

ทักษะการด้แลำแลำะให้คำาแนะนำาผ้้ป่วย

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 16.43 4.34 7.28 ถ่ง 10.42 11.39 <0.001

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 25.28 2.51

การอภิปรายผลการวิจัย
	 จัากการศึึกษาประสิทัธิิ์ผลของโปรแกรมีพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่อาสาสมัีคร
สาธิ์ารณสุขเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	ตำาบล
สระประดู่	อำาเภอวิิเช้้ยรบุร้	จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	โดยประยุกต์ใช้้ทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุ
แห่์งตนี้ของ	Bandura	(1997)	สามีารถุนี้ำามีาอภิปรายผลการศึึกษาโดยใช้้วิิธ้ิ์การ
วิิเคราะห์์อ้างอิงทัฤษฎ้ีเอกสารงานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้องและตามีสมีมีติฐานี้การศึึกษาได้	
ดังน้ี้�
	 กลุ่มีทัดลองม้ีค่าคะแนี้นี้เฉล้�ยควิามีรู้	เก้�ยวิกับโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรค
ห์ลอดเล่อดสมีองห์ลังเข้าร่วิมีโปรแกรมีสูงกว่ิาก่อนี้เข้าร่วิมีโปรแกรมีอย่างม้ีนัี้ย
สำาคัญทัางสถิุติ	 ซึึ่�งเป็นี้ไปตามีสมีมีติฐานี้การวิิจััย	 เป็นี้ผลมีาจัากท้ั�กลุ่มีทัดลองได้
เข้าร่วิมีโปรแกรมี	ซึึ่�งม้ีกิจักรรมีในี้การให้์ควิามีรู้เร่�องโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรค
ห์ลอดเล่อดสมีองห์ลากห์ลายวิิธ้ิ์	ได้แก่	การบรรยายประกอบว้ิด้ทััศึน์ี้	กิจักรรมีกลุ่มี	
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การระดมีควิามีคดิเห็์นี้	เล่นี้เกมีจัับคู่รูปภาพื่กับบัตรคำา	แสดงบทับาทัสมีมีต	ิศึึกษา
คู่ม่ีอ	อสมี.ใสใ่จัโรคควิามีดนัี้ป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	รวิมีทัั�งคู่ม่ีอ	พูื่ดได้	“อสมี.
ใส่ใจัควิามีดันี้ป้องกันี้ห์ลอดเล่อดสมีอง”	 เป็นี้ห์นี้ังส่อเส้ยงท้ั�ม้ีภาพื่ประกอบและ
คำาบรรยายท้ั�สั�นี้กระชั้บ	ตัวิอักษรเป็นี้ระเบ้ยบชั้ดเจันี้ท้ั�ช่้วิยเสริมีสร้างควิามีรู้	ควิามี
เข้าใจัในี้เน่ี้�อห์าท้ั�เร้ยนี้ได้เพิื่�มีขึ�นี้	 และช่้วิยด้านี้การมีองเห็์นี้ของ	 อสมี.ท้ั�เป็นี้กลุ่มี
ผู้สูงอายุ	สอดคล้องกับทัฤษฎ้ีของ	Jerrold,	Kemp	&	Don	Smelle	(1989)	กล่าวิว่ิา 
การพิื่จัารณาเล่อกใช้้ส่�อการสอนี้	ค่อ	คุณลักษณะของส่�อท้ั�ผู้สอนี้	ควิรศึึกษาและ
เล่อกใช้้ส่�อแต่ละช้นิี้ดให้์เห์มีาะสมีกับผู้เร้ยนี้	นี้อกจัากน้ี้�ม้ีการนี้ำาเสนี้อตัวิอยา่งกรณ้
ศึึกษาท้ั�ม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ท้ั�ไม่ีเห์มีาะสมีส่งผลให้์ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเกิด
ภาวิะแทัรกซ้ึ่อนี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 เพ่ื่�อบอกเล่าเร่�องราวิควิามีรุนี้แรง	 และ
ผลกระทับท้ั�เกิดขึ�นี้ต่อตนี้เอง	 ครอบครัวิ	 และสังคมี	 เกิดการกระตุ้นี้ทัางอารมีณ์	
เกิดแรงจูังใจั	 และส่งผลให้์กลุ่มีทัดลองเกิดการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองเพิื่�มี
ขึ�นี้ในี้ด้านี้ควิามีรู้ดังท้ั�	Bandura	(1997)	ได้อธิิ์บายไว้ิว่ิา	การรับรู้ได้ถึุงควิามีสามีารถุ
ของตนี้เองนัี้�นี้	สามีารถุพัื่ฒนี้าได้จัาก	4	ปัจัจััย	ประกอบด้วิย	การใช้้ประสบการณ์
ควิามีสำาเร็จั	 การใช้้ตัวิแบบ	 การใช้้คำาพูื่ดชั้กจูังและการกระตุ้นี้ทัางอารมีณ์	
สอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	 จิัรัช้ยา	 สุวิินี้ทัรากร	และคณะ	 (2562)	พื่บว่ิา	การใช้้
กลวิิธ้ิ์ทัางสุขศึึกษา	การบรรยายควิามีรู้เร่�องโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	การสาธิิ์ตทัำาให้์
เห็์นี้เปน็ี้ตัวิอยา่ง	การฝึึกปฏิิบัติและการนี้เิทัศึติดตามี	กลุ่มีทัดลองมีค้วิามีรู้เร่�องโรค
ห์ลอดเล่อดสมีองห์ลังการทัดลองและระยะติดตามีสูงกว่ิาก่อนี้ทัดลองและสูงกว่ิา
กลุ่มีเปร้ยบเท้ัยบสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	 พัื่นี้ทิัพื่พื่า	 บุญเศึษ	 และ	 ลัฆว้ิ	
ปิยะบัณฑิิตกุล	 (2561)	 ศึึกษาประสิทัธิิ์ผลของโปรแกรมีป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อด
สมีองต่อพื่ฤติกรรมีการป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้กลุ่มีเส้�ยงสูง	พื่บว่ิาจัากการ
จััดกิจักรรมีโดยใช้้วิิด้ทััศึนี้์เป็นี้ส่�อกระตุ้นี้การเร้ยนี้รู้ประกอบการบรรยายโดยใช้้
ระบบประสาทัสัมีผัสท้ั�มีองเห็์นี้ภาพื่เคล่�อนี้ไห์วิ	หู์ได้ยินี้เส้ยง	และอธิิ์บายสิ�งท้ั�เกิด
ขึ�นี้ทัำาให้์กลุ่มีทัดลองท้ั�เข้าร่วิมีโปรแกรมีได้ซึึ่มีซัึ่บและจัดจัำาจัากสิ�งท้ั�ได้ช้มีมีากขึ�นี้	
พื่บว่ิา	 ภายห์ลังการทัดลองผู้ป่วิยกลุ่มีเส้�ยงสูงท้ั�เข้าร่วิมีโปรแกรมีการป้องกันี้
โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	ม้ีค่าเฉล้�ยของคะแนี้นี้ด้านี้ควิามีรู้สูงกว่ิาก่อนี้การทัดลองและ
สูงกว่ิากลุ่มีผู้ป่วิยท้ั�ได้รับบริการสุขภาตามีปกติ	
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	 กลุ่มีทัดลองมี้ค่าคะแนี้นี้เฉล้�ยการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองในี้การดูแล
ให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองห์ลังเข้า
ร่วิมีโปรแกรมีสงูกว่ิาก่อนี้เข้าร่วิมีโปรแกรมีอยา่งม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติซึึ่�งเป็นี้ไปตามี
สมีมีติฐานี้	 การเปล้�ยนี้แปลงน้ี้�เกิดจัากการท้ั�กลุ่มีทัดลองเข้าร่วิมีโปรแกรมีซึึ่�งม้ี
กิจักรรมีเพ่ื่�อสร้างการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและสร้างควิามีมัี�นี้ใจัให้์กับกลุ่มี
ทัดลองประกอบด้วิยกิจักรรมีการใช้้ตัวิแบบ	(Modeling)	นี้ำาเสนี้อตัวิแบบอย่างท้ั�
ด้ซึึ่�งเป็นี้อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้ด้เด่นี้สาขาการป้องกันี้และควิบคุมี
โรคไม่ีติดต่อมีาแลกเปล้�ยนี้ประสบการณ์ในี้การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูง
เป็นี้การเร้ยนี้รู้ผ่านี้ประสบการควิามีสำาเร็จั	 ม้ีการใช้้คำาพูื่ดโน้ี้มีน้ี้าวิสร้างแรงจัูงใจั
และกระตุ้นี้ทัางอารมีณส์ร้างกำาลังใจัให์กั้บกลุ่มีทัดลองในี้การดแูลผู้ป่วิย	นี้อกจัาก
นัี้�นี้ผู้วิิจััยให้์กลุ่มีทัดลองแบ่งกลุ่มีพูื่ดคุยกันี้เองเพ่ื่�อแลกเปล้�ยนี้ประสบการณ์ท้ั�เคย
ประสบผลสำาเร็จัในี้การดูแลผู้ป่วิย	โรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	สอดคล้องกับการศึึกษา
ของ	ปาณิสรา	ส่งวัิฒนี้ายทุัธิ์	และ	จิันี้ต์ทัพิื่า	ศิึรกิลุวิิวิฒัน์ี้	(2562)	ได้สง่เสริมีสุขภาพื่
โดยการเล่าเร่�องในี้ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	พื่บว่ิา	การเล่าเร่�องทัำาให้์ได้เร้ยนี้	รู้
จัากประสบการณข์องสมีาช้กิในี้กลุ่มีท้ั�ม้ีลักษณะคลา้ยคลงึกับตนี้เอง	สง่ผลให์เ้กิด
การผสานี้ควิามีรู้และพื่ฤติกรรมีเดิมี	 เพ่ื่�อประยุกต์ใช้้จันี้เกิดควิามีรู้ให์มี่แล้วินี้ำาไป
ปรับให้์เห์มีาะสมีกับตนี้เองและคงไว้ิซึึ่�งพื่ฤติกรรมีท้ั�เห์มีาะสมี	 กิจักรรมีดังกล่าวิ
สอดคล้องกับปัจัจััยท้ั�ทัำาให้์เกิดการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	Bandura	(1997)	
การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองสามีารถุพัื่ฒนี้าได้จัาก	 4	 ปัจัจััย	 ค่อ	 การใช้้
ประสบการณ์ควิามีสำาเร็จั	การใช้้ตัวิแบบ	ในี้โปรแกรมีน้ี้�ได้นี้ำาตัวิแบบท้ั�เป็นี้บุคคล
จัริง	ซึึ่�งเป็นี้อาสาสมีคัรสาธิ์ารณสขุประจัำาห์มู่ีบ้านี้ด้เด่นี้	ม้ีระดับควิามีสามีารถุใกล้
เค้ยงกับกลุ่มีทัดลองทัำาให้์กลุ่มีทัดลองรู้สึกได้	ว่ิาไม่ีเกินี้ควิามีสามีารถุท้ั�เขาจัะทัำาได้	
ม้ีลักษณะควิามีเป็นี้กันี้เอง	 อบอุ่นี้	 และการใช้้คำาพูื่ดโน้ี้มีน้ี้าวิชั้กจูังเพ่ื่�อให้์เกิดแรง
จูังใจั	 สนัี้บสนุี้นี้ให้์กำาลังใจั	 ม้ีพื่ฤติกรรมีท้ั�เสริมีแรงในี้ทัางบวิกและการกระตุ้นี้ทัาง	
อารมีณ์เพ่ื่�อให้์กลุ่มีทัดลองรู้สึกม้ีคุณค่ารับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	 เช่้�อมัี�นี้ในี้
ตนี้เองเพิื่�มีขึ�นี้และม้ีควิามีมัี�นี้ใจัในี้การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้
โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	 ซึึ่�งสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	 กิรณานัี้นี้ท์ั	 สนี้ธิิ์ธิ์รรมี	 และ	
สมีเสาวินี้ชุ้	จัมูีศึร้	(2563)	ได้ศึึกษาผลของโปรแกรมีการสง่เสริมีการรบัรู้สมีรรถุนี้ะ
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แห่์งตนี้ต่อการดูแลกลุ่มีเส้�ยงก่อนี้ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงของอาสาสมัีครสาธิ์ารณสุข
ประจัำาห์มู่ีบ้านี้โดยใช้้ทัฤษฎ้ีการรับรู้สมีรรถุนี้ะตนี้เองทัั�ง	 4	 ด้านี้	 ค่อ	 การเร้ยนี้รู้
ด้วิยประสบการณ์ควิามีสำาเร็จัของตนี้เอง	การเร้ยนี้รู้โดยใช้้ตัวิแบบ	การชั้กจูังด้วิย
วิาจัา	และการกระตุ้นี้ทัางอารมีรณ์	พื่บว่ิา	อาสาสมัีครสาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้
ท้ั�ได้รับการเข้าร่วิมีโปรแกรมีการส่งเสริมีการรับรู้สมีรรถุนี้ะแห่์งตนี้ภายห์ลังการ
ทัดลองม้ีคะแนี้นี้เฉล้�ยการรับรู้สมีรรถุนี้ะแห่์งตนี้สูงกว่ิาก่อนี้ทัดลอง	สอดคล้องกับ
การศึึกษาของ	นี้วิพื่ร	วุิฒิธิ์รรมี	และคณะ	(2563)	ศึึกษาผลของการเสริมีสร้างการ
รับรู้สมีรรถุนี้ะแห่์งตนี้ต่อการควิบคุมีระดับควิามีดันี้โลหิ์ตในี้กลุ่มีเส้�ยงโรคควิามีดันี้
โลหิ์ตสูง	พื่บว่ิา	การใช้้ประสบการณ์ควิามีสำาเร็จั	การใช้้ตัวิแบบห์ร่อประสบการณ์
จัากผู้อ่�นี้ท้ั�เป็นี้ตัวิแบบห์ร่อสัญลักษณ์ท้ั�ม้ีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันี้	 ทัำาให้์กลุ่มี
ตัวิอย่างม้ีควิามีใส่ใจั	 จัดจัำา	 การใช้้คำาพูื่ดชั้กจูังให้์กำาลังใจัและการกระตุ้นี้ทัาง	
อารมีณ์ม้ีผลต่อจิัตใจัเกิดกระบวินี้การปรับเปล้�ยนี้พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่	จึังพื่บว่ิา	กลุ่มี
ทัดลองม้ีการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	ควิามีคาดห์วัิงถึุงผลลัพื่ธ์ิ์ในี้การปฏิิบัติตัวิ	
และพื่ฤติกรรมีการปฏิิบัติตัวิสูงกว่ิาก่อนี้การทัดลองและสูงกว่ิากลุ่มีควิบคุมี	
	 กลุ่มีทัดลองม้ีค่าคะแนี้นี้เฉล้�ยทัักษะ	 การดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามี
ดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองห์ลงัเข้าร่วิมีโปรแกรมีสูงกว่ิาก่อนี้เข้า
ร่วิมีโปรแกรมีอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญทัางสถิุติซึึ่�งเป็นี้	ไปตามีสมีมีติฐานี้	ทัักษะท้ั�เพิื่�มีขึ�นี้
น้ี้�เป็นี้ผลมีาจัากกลุ่มีทัดลองได้ฝึึกปฏิิบัติจัริงโดยการเย้�ยมีบ้านี้	ทัั�งการ	ฝึึกวัิดควิามี
ดันี้โลหิ์ตและการแปลผล	 การคำานี้วิณ	 BMI	 การให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้
โลหิ์ตสูงในี้	 	 การดูแลตนี้เองตามีห์ลัก	 3อ2ส.	 การรับประทัานี้ยาและการไปพื่บ
แพื่ทัย์ตามีนัี้ด	 โดยม้ีผู้วิิจััยเป็นี้พ้ื่�เล้�ยง	 คอยให้์คำาช้้�แนี้ะ	 เน้ี้นี้การเร้ยนี้รู้แบบมี้
ส่วินี้ร่วิมี	 การทัำางานี้เป็นี้ท้ัมี	 ม้ีการวิิเคราะห์์วิางแผนี้การดูแลผู้ป่วิยก่อนี้การลง
เย้�ยมีบ้านี้	 โดยใช้้สถุานี้การณ์จัำาลอง	 เร้ยนี้รู้และสังเกตประสบการณ์จัากตัวิแบบ	
กิจักรรมีดังกล่าวิส่งผลให้์กลุ่มีทัดลองเกิดการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและ
สามีารถุฝึึกทัักษะการดูแลผู้ป่วิย	โรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อด
สมีองได้ด้ยิ�งขึ�นี้	สอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	ภาสิต	ศิึริเทัศึและ	ณพื่วิิทัย์	ธิ์รรมีส้ห์า	
(2562)	พื่บว่ิา	การประยุกต์ใช้้ทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุของตนี้เองในี้การส่งเสริมีการ
ม้ีพื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ท้ั�ด้ในี้กลุ่มีผู้สูงอายุเพ่ื่�อให้์ผู้สูงอายุม้ีควิามีมัี�นี้ใจัในี้การปฏิิบัติ
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พื่ฤติกรรมีสุขภาพื่ท้ั�พึื่งประสงค์	โดยใช้้โมีเดลจัากผู้สูงอายทุ้ั�ประสบผลสำาเร็จัในี้การ
ปรับเปล้�ยนี้พื่ฤติกรรมีมีาแลกเปล้�ยนี้ประสบการณ์	 ใช้้คำาพูื่ดชั้กจูัง	 กระตุ้นี้ทัาง
อารมีณ์	ส่งผลให้์ผู้สูงอายุกลุ่มีเส้�ยงโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง	ม้ีการรับรู้ควิามีสามีารถุ
ของตนี้เองและม้ีพื่ฤติกรรมีการดูแลตนี้เองมีากกว่ิาก่อนี้การทัดลอง	สอดคล้องกับ
งานี้วิิจััยของ	กมีลทิัพื่ย์	ทิัพื่ย์สังวิาล	และคณะ	(2561)	ศึึกษาผลของโปรแกรมีการ
พัื่ฒนี้าสมีรรถุนี้ะอาสาสมีคัรสาธิ์ารณสขุประจัำาห์มู่ีบ้านี้ดูแลผู้สูงอายใุนี้ชุ้มีช้นี้	จัาก
การไดรั้บการฝึึกทัักษะการให์ค้วิามีรู้	การออกกำาลังกาย	การดแูลสุขภาพื่ช้อ่งปาก	
การประเมีนิี้แผลกดทัับ	การลงเย้�ยมีบ้านี้ผู้สูงอายติุดบ้านี้ติดเต้ยงสัปดาห์์ละ	2	วัินี้	
และเย้�ยมีบ้านี้ผู้สูงอายุท้ั�ช่้วิยเห์ล่อตัวิเองได้ด้ทุัก	2	 สัปดาห์์	พื่บว่ิา	คะแนี้นี้เฉล้�ย
ด้านี้ทัักษะการดูแลผู้สูงอายใุนี้ชุ้มีช้นี้ในี้กลุ่มีทัดลองสูงกว่ิากลุ่มีควิบคุมีและสูงกว่ิา
ก่อนี้เข้าร่วิมีโปรแกรมี	 แต่อย่างไรก็ตามีในี้แบบทัดสอบเร่�องของควิามีรู้เร่�องโรค
ควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรคห์ลอดเล่อดสมีอง	การรับรู้ควิามี	สามีารถุของตนี้เอง	และ
ทัักษะการดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลห์ิตสูงของกลุ่มีทัดลองห์ลังเข้า
ร่วิมีโปรแกรมียงัม้ีบางขอ้ท้ั�กลุ่มีทัดลองยงัทัำาไมีไ่ด้นัี้�นี้เนี้่�องจัากปจััจััยทัางด้านี้อายุ	
ระดับการศึึกษาและระยะเวิลาในี้การเป็นี้อสมี.	ม้ีผลต่อควิามีแตกต่างในี้ด้านี้ควิามี
รู้	การรับรู้และทัักษะการดูแลให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิย	ซึึ่�งทัักษะท้ั�จัะเกิดขึ�นี้ได้นัี้�นี้ต้อง
อาศัึยควิามีรู้และการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองท้ั�เกิดขึ�นี้ก่อนี้ท้ั�จัะเกิดควิามี
สามีารถุในี้การกระทัำาสิ�งนัี้�นี้ๆได้	 สอดคล้องกับทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุแห์่งตนี้ของ	
Bandura	(1986)	อธิิ์บายไว้ิว่ิา	การรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองม้ีควิามีสำาคัญม้ี
ผลต่อพื่ฤติกรรมีการพื่ฒันี้าควิามีสามีารถุและทัักษะ	บคุคลท้ั�ม้ีทัักษะเด้ยวิกันี้อาจั
แสดงพื่ฤติกรรมีห์ร่อการปฏิิบัติงานี้ในี้ลักษณะห์ร่อคุณภาพื่ท้ั�แตกต่างกันี้ได้	ขึ�นี้อยู่
กับว่ิาบุคคลนัี้�นี้ม้ีการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองสูงห์ร่อตำ�าในี้สถุานี้การณ์นัี้�นี้	ๆ	
จึังเป็นี้โอกาสพัื่ฒนี้าในี้กิจักรรมีครั�งต่อไปผู้วิิจััยจึังควิรให้์ควิามีสำาคัญกับกลุ่มี
ทัดลองท้ั�ยงัทัำาไม่ีได้โดยการใช้้กลวิิธ้ิ์ต่างๆได้แก่	การใช้้ตัวิแบบ	เพ่ื่�อนี้ช่้วิยเพ่ื่�อนี้	ให้์
เพ่ื่�อนี้คนี้ท้ั�ทัำาได้สอนี้คนี้ท้ั�ยงัทัำาไม่ีได้	ใช้้คำาพูื่ดชั้กชู้งใจั	กระตุ้นี้ทัางอารมีณ์	ให้์กำาลัง
ใจักลุ่มีทัดลองพื่ยายามีฝึึกทับทัวินี้เน่ี้�อห์าในี้คู่ม่ีอบ่อยๆ	 และฝึึกให์้กลุ่มีทัดลอง
ปฏิิบัติสิ�งนัี้�นี้ซึ่ำ�า	ๆ	เพ่ื่�อให้์เกิดการเร้ยนี้รู้	สร้างควิามีรู้ควิามีเข้าใจั	และพัื่ฒนี้าการ
รับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เอง	 จัุดเด่นี้ของโปรแกรมีน้ี้�	 ค่อ	 ม้ีการฝึึกคิดวิิเคราะห์์
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โจัทัย์จัากสถุานี้การณ์จัำาลอง	ฝึึกการวิางแผนี้การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูง
ก่อนี้การเย้�ยมีบ้านี้	และม้ีการใช้้ส่�อท้ั�เห์มีาะสมีกับกลุ่มีทัดลอง	ค่อ	การใช้้คู่ม่ีอพูื่ดได้	
“อสมี.ใส่ใจัควิามีดันี้ป้องกันี้ห์ลอดเล่อดสมีอง”	 (นี้วัิตกรรมีท้ั�ผู้วิิจััยจััดทัำาขึ�นี้)	
สามีารถุช่้วิยเสริมีสร้างควิามีรู้	 การรับรู้	 สร้างควิามีเข้าใจัในี้เน่ี้�อห์าท้ั�เร้ยนี้ได้เพิื่�มี
ขึ�นี้ซึึ่�งจัะม้ีควิามีแตกต่างจัากงานี้วิิจััยท้ั�ผ่านี้มีาอย่างชั้ดเจันี้
	 ด้วิยเห์ตุผลข้างต้นี้จึังสรุปได้ว่ิา	 โปรแกรมีพัื่ฒนี้าศัึกยภาพื่อาสาสมัีคร
สาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้เพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองในี้ผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้
โลหิ์ตสูง	 ตำาบลสระประดู่	 อำาเภอวิิเช้้ยรบุร้	 จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	 ใช้้ทัฤษฎ้ีควิามี
สามีารถุแห์่งตนี้ของแบนี้ดูรามีาประยุกต์ใช้้ในี้โปรแกรมีโดยการเร้ยนี้รู้ผ่านี้
ประสบการณ์ควิามีสำาเร็จั	การใช้้ตัวิแบบ	การใช้้คำาพูื่ดชั้กจูัง	และการกระตุ้นี้ทัาง	
อารมีณ์	เพ่ื่�อเสริมีสร้างการรับรู้ควิามีสามีารถุแห่์งตนี้	เสริมีสร้างทัักษะในี้การดูแล
และให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	
ส่งผลให้์อสมี.	 เกิดควิามีรู้	 เกิดการรับรู้ควิามีสามีารถุของตนี้เองและมี้ทัักษะการ
ดูแลและให์ค้ำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดนัี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	
เกิดควิามีมัี�นี้ใจัและม้ีควิามีเช่้�อมัี�นี้ว่ิาตนี้เองจัะสามีารถุดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ต
สูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองได้อย่างม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
	 1.1)	 ควิรนี้ำาวิิธ้ิ์จััดโปรแกรมีดังกล่าวิไปประยุกต์ใช้้ในี้กลุ่มีอาสาสมัีคร
สาธิ์ารณสขุประจัำาห์มู่ีบ้านี้ในี้บริบทัท้ั�เห์ม่ีอนี้ห์ร่อคล้ายคลึงกันี้	เพ่ื่�อสร้างเคร่อข่าย
การดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองให้์ขยายเพิื่�มีขึ�นี้
	 1.2)	สง่เสริมีให์ก้ลุ่มีทัดลองไดห้์มัี�นี้เข้าไปดูแลพูื่ดคุยกับผู้ป่วิยและห์มัี�นี้ศึึกษา
ห์าควิามีรู้อยูเ่สมีอเพ่ื่�อให้์เกิดควิามีรู้ควิามีเข้าใจัและส่งผลทัำาให้์ม้ีควิามีมัี�นี้ใจัในี้การ
ดูแลผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีองมีากยิ�งขึ�นี้
	 1.3)	 กลุ่มีทัดลองควิรส่งเสริมีญาติให้์ม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การฝึึกทัักษะในี้การดูแล
และให้์คำาแนี้ะนี้ำาผู้ป่วิยโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงเพ่ื่�อป้องกันี้โรคห์ลอดเล่อดสมีอง	เพ่ื่�อ
เป็นี้การดูแลผู้ป่วิยอย่างใกล้ชิ้ดสมีำ�าเสมีอ
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 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั�งต่อไป
	 2.1)	 ควิรเพิื่�มีกลุ่มีเป้าห์มีายเข้ามีาม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้โปรแกรมี	 เช่้นี้	 ผู้ดูแลห์ร่อ
ญาติเข้ามีาศึึกษาทัำาควิามีเข้าใจัเก้�ยวิกับโรคควิามีดันี้โลหิ์ตสูงและโรคห์ลอดเล่อด
สมีองเพ่ื่�อให้์ม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การดูแลผู้ป่วิยอย่างใกล้ชิ้ดและต่อเน่ี้�อง
	 2.2)		ควิรทัำาการศึึกษาประสทิัธิิ์ผลของโปรแกรมีพื่ฒันี้าศัึกยภาพื่อาสาสมีคัร
สาธิ์ารณสุขประจัำาห์มู่ีบ้านี้โดยประยุกต์ใช้้ทัฤษฎ้ีควิามีสามีารถุแห่์งตนี้	ซึึ่�งประกอบ
ไปดว้ิยการทัำากิจักรรมีในี้ทัำานี้องเด้ยวิกันี้ในี้กลุ่มีผู้ปว่ิยเร่�อรังอ่�นี้ๆ	เช่้นี้	โรคเบาห์วิานี้	
โรคไต	โรคหั์วิใจั	เป็นี้ต้นี้
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บทคัดย่อ
	 การวิิจััยในี้ครั�งน้ี้�ม้ีวัิตถุุประสงค์	 เพ่ื่�อศึึกษาสถุานี้การณ์อุบัติภัยท้ั�เกิดกับ
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	 เพ่ื่�อสร้างและประเมิีนี้รูปแบบการจััดการ
อุบัติภัยโดยการม้ีส่วินี้ร่วิมีของคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	 วิิธ้ิ์ดำาเนิี้นี้การวิิจััย	แบ่งเป็นี้	3	
ขั�นี้ตอนี้	 ขั�นี้ตอนี้ท้ั�	 1	 เป็นี้การเก็บข้อมูีลภาครัฐ/เอกช้นี้/ประช้าช้นี้	 และนัี้ก
ท่ัองเท้ั�ยวิด้วิยแบบสอบถุามีและแบบสัมีภาษณ์	 ขั�นี้ตอนี้ท้ั�	 2	 เก็บข้อมูีลโดยการ
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จััดประชุ้มีสนี้ทันี้ากลุ่มี	และ	ขั�นี้ตอนี้ท้ั�	3	เก็บข้อมูีลโดยการจััดเสวินี้าเพ่ื่�อประเมิีนี้
รูปแบบการจััดการอุบัติภัย
	 ผลการศึึกษา	1)	สถุานี้การณ์การจััดการอุบัติภัยในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	พื่บว่ิา	กลุ่มี
ภาค้ภาครัฐ/เอกช้นี้/ประช้าช้นี้และนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเห็์นี้ด้วิยกับมีาตรการในี้การ
ป้องกันี้และลดการเกิดอุบัติภัยทัั�งทัางบก	 ทัางนี้ำ�า	 และการแพื่ร่ระบาดของโรค
โควิิด-19	 ในี้ด้านี้การดำาเนิี้นี้การตามีมีาตรการช่้วิยเห์ล่อผู้ประสบภัย	 โดยม้ีข้อ
ปฏิิบัติ/คำาแนี้ะนี้ำาในี้การดำาเนิี้นี้การเม่ี�อเกิดอุบัติเห์ตุม้ีการติดตั�งป้ายแสดงข้อห้์ามี
และข้อปฏิิบัติสำาห์รับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและม้ีการใช้้มีาตรการป้องกันี้การแพื่ร่ระบาด
ของโรคโควิิด-19	 ขณะเด้ยวิกันี้ไม่ีแน่ี้ใจักับการบังคับใช้้มีาตรการด้านี้ควิามี
ปลอดภัย	ท้ั�ว่ิาม้ีศูึนี้ย์ประสานี้งานี้ช้ว่ิยเห์ล่อผู้ประสบภยัทัางนี้ำ�าม้ีเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ให้์ควิามี
ช่้วิยเห์ล่อ	24	 ชั้�วิโมีง	 ม้ีเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ประจัำาจุัดเส้�ยง	และไม่ีแน่ี้ใจัระบบเต่อนี้ภัยท้ั�ม้ี
มีาตรฐานี้และม้ีควิามีพื่ร้อมีในี้การใช้้งานี้	โดยให้์ข้อเสนี้อว่ิาควิรจััดทัำาแผนี้ป้องกันี้
และแนี้วิปฏิิบัติในี้การจััดการอุบัติภัยท้ั�ม้ีควิามีชั้ดเจันี้เพ่ื่�อสามีารถุนี้ำาไปสู่การปฏิิบัติ
ได้จัริง	2)	การสร้างรูปแบบการจััดการอุบัติภัยโดยได้จััดทัำาเป็นี้	“ร่างรูปแบบการ
จััดการอุบัติภัยทัางบก	ทัางนี้ำ�า	และการแพื่ร่ระบาดของโควิิด-19”	ซึึ่�งได้แบ่งการ
จััดการอุบัติภัยเป็นี้	2	ส่วินี้	ส่วินี้ท้ั�	1	เป็นี้การจััดการอุบัติภัยทัางบก	ทัางนี้ำ�า	ส่วินี้
ท้ั�	2	เป็นี้การจััดการอบัุติภัยท้ั�เกิดจัากการแพื่รร่ะบาดของโรคโควิิด-19	ทัั�งสองส่วินี้
ได้ดำาเนิี้นี้การในี้	3	ขั�นี้ตอนี้	ประกอบด้วิยขั�นี้ตอนี้	ก่อนี้เกิดเห์ตุ	ระห์ว่ิางเกิดเห์ตุ	
และห์ลงัเกิดเห์ตุ	และ	3)	การประเมีนิี้รูปแบบการจััดการอบัุติภัยในี้ประเดน็ี้ต่างๆ	
ท้ั�สร้างขึ�นี้	โดยเพิื่�มีเติมีในี้เร่�องการกำาห์นี้ดบทับาทัห์นี้า้ท้ั�ของภาค้ภาครัฐ/เอกช้นี้/
ประช้าช้นี้ในี้การขับเคล่�อนี้การจััดการอุบติภัยได้อย่างม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่	
คำาสำาคัญ :	รูปแบบการจััดการ;	อุบัติภัย;	การม้ีส่วินี้ร่วิมี

Abstract
	 This	 research	 has	 the	 objectives	 to	 study	 accident	 situation	
occurred	to	tourist	and	residents	 in		KohYor	and	to	establish	and	
evaluate	the	model	for	participating	management	of	the	accidents.	
The	 research	 has	 been	 divided	 into	 three	 steps	 namely;	 step	 1,	
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collecting	 data	 form	 	 government	 agencies,	 private	 agencies,	
community	residents	and	tourists	by	questionnaires	and	interview	
forms	,	step	2,	collecting	the	data	by	focus	group	discussions	and	
step	3,	collecting	data	from	the	meeting	to	evaluatethe	model	for		
accidents	management.
	 The	research	result	revealed	that;	1)	the	accident	management	
situation	 in	 	 KohYor	 area	 indicated	 that	 the	 government,	 private,	
community	membersand	tourists	agreed	with	the	measures	to	protect	
and	reduce	the	accidents	and	the	spread	of	COVID-19.	As	regard	to	
the	measure	 for	assisting	accident	victims,	 the	direction	signs	has	
been	 installed,	measures,	 instructions	for	accident	solving	and	do	
and	don’t	measures	have	been	displayed	to	tourists	and	the	measures	
for	protection	of	COVID-19	has	been	 taken.	At	 the	 sametime	 the	
result	 is	 unclear	 aboutthe	 safety	measures	 whether	 there	 is	 a	
coordinating	center	for	assisting	the	water	way	accident	victims,	24	
hours	assisting	personnel,	an	officer	positioning	at	risky	points	and	
uncertainty	about	the	standard	and	readiness	of	the	warning	systems.	
For	these	reasons,	the	precise	protection	plan	and	procedures	for	
accident	 management	 should	 deployed	 for	 the	 effective	
implementation.	 2)	 The	 Establishment	 of	 the	 Model	 for	 the	
Management	 of	 Accidents	 by	 designing	 the	 “Draft	 Accident	
Managementfor	Land	and	Waterway	and	Spread	of	COVID-19”	which	
is	 divided	 	 into	 2	 parts.	 The	 first	 part	 deals	 with	 the	 accident	
management	for	land	and	waterway.	The	second	part	deals	with	the	
accident	management	for	COVID-19.		Both	parts	are	divided	into	three	
steps,pre,	during	and	post-accidents.	3)	Evaluating	the	Model	for	the	
Management	 of	 Accidents	 in	 each	 issue	 by	 adding	 the	 role	 and	
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responsibility	assignment	to	the	government,	private	and	community	
members	to	drive	the	accident	management	effectively.
Keywords :	Management	Model;	Accidents;	Participation

บทนำา
	 ควิามีสำาคัญในี้ควิามีปลอดภัยของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	(Safety	and	Security)	ซึึ่�ง
รัฐมีนี้ตร้ว่ิาการกระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา	นี้ายพิื่พัื่ฒน์ี้	รัช้กิจัประการ	ได้ให้์
ควิามีสำาคัญและจััดเปน็ี้นี้โยบายห์ลักในี้การยกระดบัมีาตรฐานี้ควิามีปลอดภยั	เพ่ื่�อ
สร้างควิามีมัี�นี้ใจัแก่นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	 และในี้ควิามีเห็์นี้ท้ั�สอดคล้องกันี้ของปลัด
กระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา	นี้ายโช้ติ	ตราชู้	ได้ให้์ควิามีสำาคัญในี้เร่�องน้ี้�เช่้นี้กันี้	
โดยได้โค๊ดคำาพูื่ดไว้ิ	“ถึุงเวิลาแล้วิท้ั�เม่ีองไทัยต้องปลอดภัยสำาห์รับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิอยา่ง
แท้ัจัริง	(สำานัี้กงานี้ปลัดกระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา,	2562)
	 องค์การการท่ัองเท้ั�ยวิแห่์งสห์ประช้าช้าติ	 (UN	WTO)	พื่.ศึ.	2562	ได้แบ่ง
วิิกฤตการณ์ด้านี้การท่ัองเท้ั�ยวิออกเป็นี้	5	ประเภทั	 (1)	 ด้านี้สิ�งแวิดล้อมี	รวิมีถึุง
เห์ตุการณ์ทัางธิ์รณ้วิิทัยา	 และสภาพื่จัากอากาศึท้ั�รุนี้แรง	 และสถุานี้การณ์ท้ั�เกิด
จัากมีนุี้ษย	์(2)	ด้านี้สังคมีและการเม่ีอง	รวิมีถึุงการจัลาจัล	อาช้ญากรรมี	การก่อการ
ร้าย	การละเมิีดสิทัธิิ์มีนุี้ษยช้นี้	การรัฐประห์ารภายในี้ประเทัศึ	การประท้ัวิงเล่อก
ตั�งท้ั�รุนี้แรง	(3)	ด้านี้สุขภาพื่	เช่้นี้	โรคระบาดท้ั�ส่งผลกระทับต่อมีนุี้ษย์ห์ร่อสัตว์ิ		(4)	
ด้านี้เทัคโนี้โลยร้วิมีถึุงอุบัติเห์ตุจัากการเดินี้ทัาง	และควิามีล้มีเห์ลวิของระบบไอท้ั		
(5)	ด้านี้เศึรษฐกิจั	เช่้นี้	ควิามีผันี้ผวินี้ของค่าเงินี้ห์ลักและวิิกฤตการณ์ทัางการเงินี้
 วิกฤตการณ์อุบัติภัยท่ีเกิดขึ�นท่ี จังหวัดสงขลา
	 1)	 อุบัติภัยจัากการแพื่ร่ระบาดของโรคโควิิด-19	 จัังห์วัิดสงขลา	 วัินี้ท้ั�	 27	
พื่ฤษภาคมี	2563	เวิลา	12.00	นี้.	ม้ีผู้ป่วิย	(ย่นี้ยันี้)	สะสมีกลุ่มีทัั�วิไป	44	ราย	กลุ่มี
ดาวิะห์์จัากอินี้โดน้ี้เซ้ึ่ย	19	ราย	กลุ่มีคนี้ไทัยจัากมีาเลเซ้ึ่ย/ซึ่าอุฯ	2	ราย	กลุ่มีต่าง
ช้าติอยู่ในี้ศูึนี้ย์กักตัวิ	 65	 ราย	 รวิมี	 130	 ราย	 เส้ยช้้วิิต	 0	 ราย	 ยังรักษาตัวิในี้
โรงพื่ยาบาล	 3	 ราย	 และรักษาห์ายกลับบ้านี้แล้วิ	 127	 ราย	 ศูึนี้ย์ปฏิิบัติการ
ภาวิะฉุกเฉินี้ทัางสาธิ์ารณสุข	สำานัี้กงานี้สาธิ์ารณสุขจัังห์วัิดสงขลา	(2563)
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	 2)	 สถุานี้การณ์อุบัติภัยทัางถุนี้นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�จัังห์วัิดสงขลาข้อมูีลสถิุติ	 7	 วัินี้	
อันี้ตรายในี้ช่้วิงเทัศึกาลปีให์ม่ี	2563	(27	ธัิ์นี้วิาคมี	2562	-	2	มีกราคมี	2563)	เกิด
อุบัติเห์ตุทัั�วิประเทัศึรวิมี	3,421	ครั�ง	 (ลดลงจัากปี	2562	 ร้อยละ	9.76)	 ม้ีผู้เส้ย
ช้้วิิตรวิมี	373	ราย	ผู้บาดเจ็ับรวิมี	3,499	คนี้	จัังห์วัิดท้ั�เกิดอุบัติเห์ตุมีากท้ั�สุดโดย
ลำาดับ	ค่อ	1)	สงขลา	116	ครั�ง	2)	เช้้ยงให์ม่ี	104	ครั�ง		และ	3)	ลำาปาง	98	ครั�ง		
กระทัรวิงคมีนี้าคมี	(2563	ข)
	 3)	สถุานี้การณ์อุบัติภัยของพ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	จัากการส่บค้นี้ข้อมูีลเบ่�องต้นี้ทัราบ
ว่ิาการจััดเก็บสถิุติข้อมูีลอุบัติเห์ตุท้ั�เกิดขึ�นี้ไม่ีได้ม้ีการรวิบรวิมีไว้ิในี้ภาพื่รวิมี	ซึึ่�งจัะ
ต้องสอบถุามีจัากห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�เก้�ยวิขอ้ง	ทัั�งในี้ส่วินี้งานี้ภาครัฐและภาคเอกช้นี้	ทัั�งน้ี้�
จึังได้สัมีภาษณ์เพิื่�มีเติมีจัากผู้เก้�ยวิข้องในี้พ่ื่�นี้ท้ั�	 พื่บว่ิา	 จัำานี้วินี้อุบัติเห์ตุทัางบกจัะ
ม้ีบ้างแต่ไม่ีมีากนัี้ก	ซึึ่�งจุัดเกิดเห์ตุ	ค่อ	ถุนี้นี้สงขลา	ระโนี้ด	บริเวิณทัางโค้ง	ของห์มู่ี	
3	 ห์มู่ี	 4	 ท้ั�เป็นี้จุัดกลับรถุ	 จัะเกิดอุบัติเห์ตุบ่อยครั�ง	 ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�อ่�นี้ๆ	 ก็จัะไม่ีค่อยม้ี
อุบัติเห์ตุ	สำาห์รับอุบัติเห์ตุทัางนี้ำ�าม้ีน้ี้อยมีากเน่ี้�องจัากไม่ีค่อยม้ีการจััดการท่ัองเท้ั�ยวิ
ทัางเร่อ	ในี้ส่วินี้การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิิด-19	พื่บว่ิา	 ม้ีการเตร้ยมีการป้องกันี้
และปฏิิบัติตามีนี้โยบายภาครัฐและประช้าช้นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ให้์ควิามีร่วิมีม่ีอเป็นี้อย่างด้	
	 จัากสถุานี้การณ์ดังกล่าวิ	ในี้ภาพื่รวิมีนัี้บว่ิานี้ำ�าห์นัี้กของสภาพื่ปัญห์าไม่ีมีาก
นัี้ก	ในี้งานี้วิิจััยครั�งน้ี้�คณะผู้วิิจััยจึังมุ่ีงเน้ี้นี้ในี้ด้านี้การพัื่ฒนี้าเพ่ื่�อให้์เกิดกระบวินี้การ
ม้ีส่วินี้ร่วิมีของผู้เก้�ยวิข้องในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ในี้การร่วิมีม่ีอกันี้จััดทัำารูปแบบการจััดการอุบัติภัย
ทัั�งทัางบก/ทัางนี้ำ�า/การแพื่ร่ระบาดของโควิิด-19	 ทัั�งในี้ช่้วิงก่อนี้การเกิดอุบัติภัย	
ช่้วิงระห์ว่ิางเกิดอุบัติภัยและช่้วิงภายห์ลังการเกิดอุบัติภัย	 ด้วิยมีาตรการต่างๆ	 ท้ั�
จัะสร้างควิามีเช่้�อมัี�นี้ให้์กับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอว่ิาม้ีมีาตรการและ
แนี้วิทัางการป้องกันี้อุบัติภัยในี้รูปแบบต่างๆ	 ไว้ิอย่างชั้ดเจันี้เพ่ื่�อการสร้างควิามี
มัี�นี้ใจัให้์กับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	
	 นี้อกจัากน้ี้�	คณะผู้วิิจััยได้เล็งเห็์นี้ควิามีสำาคัญในี้ด้านี้ควิามีปลอดภัยท้ั�ควิรจัะ
ต้องม้ีควิามีช้ัดเจันี้ท้ั�จัะทัำาให้์เกิดจัากการมี้ส่วินี้ร่วิมีของทุักภาคส่วินี้อันี้เก้�ยวิข้อง
กับการบริห์ารจััดการอุบัติภัย	โดยการสำารวิจัสถุานี้การณ์การจััดการอุบัติภัย	เพ่ื่�อ
การกำาห์นี้ดรปูแบบรวิมีทัั�งการประเมิีนี้เพ่ื่�อให้์ได้รูปแบบท้ั�เห์มีาะสมีในี้การจััดการ
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อุบัติภัยท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิดสงขลา	
โดยให้์ผู้ม้ีส่วินี้ได้ส่วินี้เส้ยในี้ชุ้มีช้นี้ม้ีสว่ินี้ร่วิมีช่้วิยสร้างมีาตรฐานี้ควิามีปลอดภัยให้์
กับการท่ัองเท้ั�ยวิภายใต้บริบทัชุ้มีช้นี้ตำาบลเกาะยอ
	 จัากข้อมูีลดังกล่าวิข้างต้นี้	 จึังเป็นี้ท้ั�มีาของควิามีสนี้ใจัในี้การศึึกษารูปแบบ
การจััดการอุบัติภัยท้ั�จัะเกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้ชุ้มีช้นี้	 โดยกระบวินี้การมี้
ส่วินี้ร่วิมีของผู้เก้�ยวิข้องด้วิยวิิธ้ิ์การและขั�นี้ตอนี้ต่างๆ	ท้ั�ใช้้ในี้การวิิจััย	ทัั�งน้ี้�เพ่ื่�อให้์
ได้รูปแบบท้ั�เห์มีาะสมีทัั�งในี้ด้านี้การจััดการอุบติภัยทัางบก	การจััดการอุบัติภัยทัาง
นี้ำ�า	 และการจััดการอุบัติภัยท้ั�เกิดจัากการแพื่ร่ระบาดของโควิิด-19	 ตลอดจันี้
สามีารถุนี้ำารูปแบบท้ั�ได้ไปใช้้เป็นี้แนี้วิทัางในี้การดำาเนิี้นี้งานี้ของห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�
เก้�ยวิข้องได้อย่างเป็นี้รูปธิ์รรมี	

วัตถุประสงค์
	 1)	เพ่ื่�อศึึกษาสถุานี้การณ์การจััดการอุบัติภัยท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	และคนี้ในี้
พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิดสงขลา
	 2)		เพ่ื่�อสร้างรูปแบบการจััดการอบัุติภัยอยา่งม้ีส่วินี้รว่ิมีท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
และคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิดสงขลา
	 3)		เพ่ื่�อประเมิีนี้รูปแบบการจััดการอุบัติภัยโดยการม้ีส่วินี้ร่วิมีของคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�
เกาะยอ	อำาเภอเม่ีองจัังห์วัิดสงขลา
 นิยามศัพท์เฉพาะ
 อุบัติภัย ห์มีายถึุง	ภัย	ห์ร่ออันี้ตรายจัากเห์ตุการณ์ท้ั�เกิดขึ�นี้อย่างกะทัันี้หั์นี้
ไม่ีสามีารถุคาดการณ์ล่วิงห์นี้้าได้ไม่ีม้ีผู้ใดจังใจัห์ร่อทัำาให์้เกิดขึ�นี้	 ซึึ่�งงานี้วิิจััยน้ี้�	
ห์มีายถึุง	 อุบัติภัยทัางบก	 อุบัติภัยทัางนี้ำ�า	 และอุบัติภัยท้ั�เกิดจัากการแพื่ร่ระบาด
ของโรคโควิิด	19	
 สถานการณ์เส่ียงต่อการเกิดอุบัติภัย	ห์มีายถึุง สถุานี้การณ์ต่าง	ๆ 	ทัั�งท้ั�เกิด
จัากตวัิบุคคลห์ร่อจัากสภาพื่แวิดลอ้มีท้ั�เป็นี้ปัจัจััยส่งผลให้์เกิดอุบัติภัยขึ�นี้	เช่้นี้	ควิามี
ประมีาทัของบุคคล	 การช้ำารุดของอุปกรณ์เคร่�องใช้้ไฟฟ้า	 การเกิดสภาพื่ของ
ทััศึนี้วิิสัยท้ั�ไม่ีเอ่�อต่อการจัราจัร	เป็นี้ต้นี้
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

 การจัดการอุบัติภัย	 ห์มีายถึุง	 แผนี้ในี้การป้องกันี้และจััดการอุบัติภัย	 การ
ดำาเนิี้นี้การจััดการอุบัติภัยท้ั�เกิดขึ�นี้	มีาตรการในี้การจััดการอุบัติภัย	มีาตรการในี้
การช่้วิยเห์ล่อและบรรเทัาควิามีเส้ยห์ายภายห์ลังการเกิดอุบัติภัย

สนทนากลุ่ม: (1) ภาครฐั (2) ภาคเอกชน และ (3) 

ภาคประชาชนเพื�อใชป้ระกอบการสรา้งรูปแบบการ

จดัการอบุัติภยั ทางบก ทางนํ�า และการแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด–19 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี�ยวกบัอบุตัิภยั 4.แนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวชุมชน 7.บริบทพื�นที�ตาํบลเกาะยอ 

2. แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการ 5. แนวคิดเกี�ยวกบัการมีส่วนรว่ม 8. งานวิจยัที�เกี�ยวกบัการจดัการอบุตัิภยั 

3. แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการอบุตัิภยั 6.สถานการณก์ารเกิดอบุัติภยั

กลุ่มตวัอย่าง 

(1) ภาครฐั

(2) ภาคเอกชน 

(3) ภาคประชาชน 

(4) นักท่องเที�ยว

การดาํเนินการวิจัย (1) 

เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม/แบบ 

สมัภาษณ:์ 

-สาํรวจสถานการณก์ารจดัการอบุติัภยั 

-สาํรวจการมีส่วนรว่มในการจดัการอบุติัภยั

-สาํรวจมาตรการในการจดัการอบุตัิภยั

ผลการวิจัย (1) 

การดาํเนินการวิจัย (2) 

- ขอ้มลูสถานการณก์ารจดัการอบุติัภัย 

- ขอ้มลูการมีส่วนรวมในการจดัการอบุตัภิยั

- ขอ้มลูมาตรการในการจดัการ (1) ก่อนเกิดอบุตัิภยั

(2) ระหว่างเกิดอบุตัิภยั และ (3) หลงัเกิดอบุตัิภยั 

ผลการวิจัย (2) 
- ประเด็นการจดัการอบุตัิภยัที�ไดจ้ากภาครฐั

- ประเด็นการจดัการอบุตัิภยัที�ไดจ้ากภาคเอกชน 

- ประเด็นการจดัการอบุตัิภยัที�ไดจ้ากภาค

ประชาชน

บูรณาการเพื�อสร้างรูปแบบการจัดการอุบตัิภัยโดยนักวิจัย 

การจดัการก่อนเกดิอุบตัิภยั ระหว่างเกดิอบุตัิภยั และหลงัเกิดอุบติัภยั 

รูปแบบการจัดการอบุัติภัยสาํหรับตาํบลเกาะยอโดยนักวิจัย (ฉบับร่าง) 

รูปแบบการจดัการอบุตัิภยั + ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ + องคค์วามรูท้างวิชาการ 

เสวนากลุ่มผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื�อประเมินรูปแบบ 

การดาํเนินการวิจัย (3) 

วิเคราะห ์ปรับปรุง รูปแบบการจัดการอุบตัิภัยประเภทต่าง ๆ 

รูปแบบที�เหมาะสมกับการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมที�จะเกิดกับนักท่องเที�ยวและคนในพื�นที�เกาะยอ 

กรอบการดาํเนินงานวิจัย กรอบการดำาเนินงานวิจัย
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การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ การจััดการเป็นี้ห์น้ี้าท้ั�	 ท้ั�เก้�ยวิข้องกับการ
ประสานี้งานี้และดูแลกิจักรรมีต่าง	 ๆ	 ในี้การดำาเนิี้นี้งานี้ให้์ม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่และ
ประสิทัธิิ์ผลตามีเป้าห์มีายขององค์การ	(Robbins	&	Coulter,	2015)	การจััดการ
ควิามีปลอดภัยทัางการท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�ต้องอาศัึยควิามีร่วิมีม่ีอของผู้ม้ีส่วินี้ได้ส่วินี้เส้ย
จัากทุักภาคส่วินี้	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคเอกช้นี้	ชุ้มีช้นี้ท้ัองถิุ�นี้	และนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	(Jan-
chai,	 2016);	 (Mansfeld	&	Pizam,	2006);	 (Ritchie,	 2004);	 (Wichasin	&	
Doungphummes,	2012)	จึังต้องม้ีการแบ่งห์น้ี้าท้ั�ตามีควิามีช้ำานี้าญเฉพื่าะด้านี้	
ม้ีการประสานี้งานี้ท้ั�ต้องเช่้�อมีโยงงานี้ของทุักคนี้ให้์เข้ากันี้ได้และกำากับให้์ไปสู่จุัด
มุ่ีงห์มีายเด้ยวิกันี้
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการอุบัติภัย	อุบัติเห์ตุท้ั�เกิดขึ�นี้ในี้การจัราจัรทัางบก
นัี้�นี้มัีกเกิดขึ�นี้จัากสาเห์ตุท้ั�สำาคัญ	4	ประการ	ได้แก่	1)	บุคคล	ค่อ	พื่ฤติกรรมีเส้�ยง
ของผู้ใช้้รถุใช้้ถุนี้นี้	2)	สิ�งแวิดล้อมี	3)	ยานี้พื่าห์นี้ะ	ค่อ	ยานี้พื่าห์นี้ะไม่ีม้ีมีาตรฐานี้	
อาทัิ	 ขาดควิามีพื่ร้อมีด้านี้อุปกรณ์พ่ื่�นี้ฐานี้ในี้รถุยนี้ต์อุปกรณ์ควิามีปลอดภัยการ
ปรับแต่งสภาพื่ยานี้พื่าห์นี้ะการบรรทัุกท้ั�ไม่ีปลอดภัย	 	 	 4)	 ถุนี้นี้โดยการจััดการ
อุบัติภัยทัางบกจัำาเป็นี้ต้องม้ี	 ค่อ	 1)	 การเพิื่�มีประสิทัธิิ์ภาพื่การบังคับใช้้กฎีห์มีาย	
2)	การสรา้งจิัตสำานึี้กและวัิฒนี้ธิ์รรมีควิามีปลอดภยั	3)	การเฝึา้ระวัิงควิามีปลอดภัย
และลดปัจัจััยเส้�ยงจัากอุบัติเห์ตุทัางถุนี้นี้	 (กระทัรวิงมีห์าดไทัย	 กรมีการป้องกันี้
และบรรเทัาสาธิ์ารณภัย,	 2563)	 สำาห์รับอุบัติภัยทัางนี้ำ�าสาเห์ตุสำาคัญท้ั�ทัำาให้์เกิด
อุบัติเห์ตุทัางนี้ำ�า	ม้ี	2	ประการ	ค่อ	บุคคล	และสภาพื่แวิดล้อมี	โดยการป้องกันี้และ
ลดอุบัติเห์ตุทัางนี้ำ�าต้องดำาเนิี้นี้การโดย		ด้านี้ควิามีปลอดภัยของตัวิเร่อ		ด้านี้ควิามี
ปลอดภัยในี้การใช้้ท่ัาเท้ัยบเร่อโดยสาร	ด้านี้คุณสมีบัติของผู้ปฏิิบัติงานี้ในี้เร่อและ
ผู้ประกอบการ		ด้านี้ควิามีปลอดภัยของผู้โดยสาร	ด้านี้การประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์		(บริษัทั	
168		Edycation	จัำากัด,	มี.ป.ป.)
 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวชุมชน	การท่ัองเท้ั�ยวิชุ้มีช้นี้	(Community-
Based	Tourism)	ค่อ		การท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�คำานึี้งถึุงควิามียั�งย่นี้ของสิ�งแวิดล้อมี	สังคมี	
และวัิฒนี้ธิ์รรมี	กำาห์นี้ดทิัศึทัางโดยชุ้มีช้นี้	จััดการโดยชุ้มีช้นี้	เพ่ื่�อชุ้มีช้นี้	และชุ้มีช้นี้
ม้ีบทับาทัเป็นี้เจ้ัาของการท่ัองเท้ั�ยวิตามีห์ลักการน้ี้�เน้ี้นี้ไปท้ั�การเตร้ยมีควิามีพื่ร้อมี

สนทนากลุ่ม: (1) ภาครฐั (2) ภาคเอกชน และ (3) 

ภาคประชาชนเพื�อใชป้ระกอบการสรา้งรูปแบบการ

จดัการอบุัติภยั ทางบก ทางนํ�า และการแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด–19 

การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี�ยวกบัอบุตัิภยั 4.แนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวชุมชน 7.บริบทพื�นที�ตาํบลเกาะยอ 

2. แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการ 5. แนวคิดเกี�ยวกบัการมีส่วนรว่ม 8. งานวิจยัที�เกี�ยวกบัการจดัการอบุตัิภยั 

3. แนวคิดเกี�ยวกบัการจดัการอบุตัิภยั 6.สถานการณก์ารเกิดอบุัติภยั

กลุ่มตวัอย่าง 

(1) ภาครฐั

(2) ภาคเอกชน 

(3) ภาคประชาชน 

(4) นักท่องเที�ยว

การดาํเนินการวิจัย (1) 

เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม/แบบ 

สมัภาษณ:์ 

-สาํรวจสถานการณก์ารจดัการอบุติัภยั 

-สาํรวจการมีส่วนรว่มในการจดัการอบุติัภยั

-สาํรวจมาตรการในการจดัการอบุตัิภยั

ผลการวิจัย (1) 

การดาํเนินการวิจัย (2) 

- ขอ้มลูสถานการณก์ารจดัการอบุติัภัย 

- ขอ้มลูการมีส่วนรวมในการจดัการอบุตัภิยั

- ขอ้มลูมาตรการในการจดัการ (1) ก่อนเกิดอบุตัิภยั

(2) ระหว่างเกิดอบุตัิภยั และ (3) หลงัเกิดอบุตัิภยั 

ผลการวิจัย (2) 
- ประเด็นการจดัการอบุตัิภยัที�ไดจ้ากภาครฐั

- ประเด็นการจดัการอบุตัิภยัที�ไดจ้ากภาคเอกชน 

- ประเด็นการจดัการอบุตัิภยัที�ไดจ้ากภาค

ประชาชน

บูรณาการเพื�อสร้างรูปแบบการจัดการอุบตัิภัยโดยนักวิจัย 

การจดัการก่อนเกดิอุบตัิภยั ระหว่างเกดิอบุตัิภยั และหลงัเกิดอุบติัภยั 

รูปแบบการจัดการอบุัติภัยสาํหรับตาํบลเกาะยอโดยนักวิจัย (ฉบับร่าง) 

รูปแบบการจดัการอบุตัิภยั + ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ + องคค์วามรูท้างวิชาการ 

เสวนากลุ่มผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื�อประเมินรูปแบบ 

การดาํเนินการวิจัย (3) 

วิเคราะห ์ปรับปรุง รูปแบบการจัดการอุบตัิภัยประเภทต่าง ๆ 

รูปแบบที�เหมาะสมกับการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมที�จะเกิดกับนักท่องเที�ยวและคนในพื�นที�เกาะยอ 

กรอบการดาํเนินงานวิจัย 
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และสร้างควิามีเข้มีแข็งให้์กับชุ้มีช้นี้ในี้การจััดการการทั่องเท้ั�ยวิพื่ร้อมีกับควิามี
พื่ยายามีในี้การสร้างการรับรู้และควิามีเข้าใจัในี้บทับาทัของชุ้มีช้นี้ท้ัองถิุ�นี้ต่อการ
อนุี้รักษ์ทัรัพื่ยากรธิ์รรมีช้าติ	ซึึ่�งถุ่อเป็นี้รูปแบบการจััดการท่ัองเท้ั�ยวิโดยชุ้มีช้นี้แบบ
เคร่อข่ายควิามีร่วิมีม่ีอ	(Network)	(พื่จันี้า	สวินี้ศึร้,	2546)
 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม การม้ีส่วินี้ร่วิมี	ห์มีายถึุง	การเปิดโอกาสให้์
ประช้าช้นี้ในี้รูปของบุคคล	ชุ้มีช้นี้	ช้มีรมี	สมีาคมี	ห์น่ี้วิยงานี้ทัั�งภาครัฐ	ภาคธุิ์รกิจั
เอกช้นี้	 องค์กรปกครองส่วินี้ท้ัองถิุ�นี้	 เข้ามีาม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การดำาเนิี้นี้กิจักรรมีใด
กิจักรรมีห์นึี้�ง	 เพ่ื่�อให้์เกิดการพัื่ฒนี้าตนี้เอง	 สังคมีโดยส่วินี้รวิมีด้วิยควิามีสมัีครใจั	
โดยไม่ีเป็นี้ผู้รับประโยช้น์ี้เพ้ื่ยงฝ่ึายเด้ยวิ	(เอกชั้ย	ก้�สุขพัื่นี้ธ์ิ์,	2538)	การม้ีส่วินี้ร่วิมี
แบ่งได้เป็นี้	4	ขั�นี้ตอนี้		ค่อ	1)		การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การตัดสินี้ใจั	(Decision	Making)	
ประกอบด้วิย	3	ขั�นี้	ค่อ	ริเริ�มี	ตัดสินี้ใจั	และปฏิิบัติการ	2)	การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การ
ปฏิิบัติการ	(Implementation)	ประกอบด้วิย	การสนัี้บสนุี้นี้ด้านี้ทัรัพื่ยากร	การ
บริห์าร	และประสานี้ควิามีร่วิมีม่ีอ	3)	การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้ผลประโยช้น์ี้	(Benefits)	
และ	4)	การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การประเมิีนี้ผล	(Evaluation)	(Cohen	and	Uphoff,	
1980)
 มาตรการด้านความปลอดภัย
	 1)		มีาตรการเก้�ยวิกับควิามีปลอดภัยทัางนี้ำ�า
	 อุบัติภัยทัางนี้ำ�าท้ั�เกิดขึ�นี้กับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและสง่ผลให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิได้รับบาด
เจ็ับห์ร่อเส้ยช้้วิิตมีากเป็นี้อันี้ดับห์นึี้�ง	ค่อ	การจัมีนี้ำ�า	ส่วินี้สาเห์ตุอ่�นี้	เช่้นี้	เร่อล่มี	เร่อ
นี้ำาเท้ั�ยวิช้นี้กันี้	 ซึึ่�งกองมีาตรฐานี้และกำากับควิามีปลอดภัยนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	 ได้ม้ี
มีาตรการเก้�ยวิกับควิามีปลอดภัยทัางนี้ำ�า	 ดังน้ี้�	 (กระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา,	
2560	 :	 3-4)	 (1)	 การจััดทัำาคู่ม่ีอการฝึึกอบรมีอาสาสมัีครช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
ทัางทัะเล		(2)	การจััดกจิักรรมีการฝึึกอบรมีอาสาสมีคัรช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิทัาง
ทัะเล	(3)	การจััดกิจักรรมีเพ่ื่�อสร้างเคร่อข่ายอาสาสมัีครช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิทัาง
ทัะเลแห่์งประเทัศึไทัย	 ควิามีปลอดภัยในี้การเดินี้ทัางทัางนี้ำ�า	 (สถุาบันี้การแพื่ทัย์
ฉุกเฉินี้,	2557	:	31-32)		(4)	การสวิมีเส่�อชู้ช้้พื่ท้ั�เห์มีาะสมีกับขนี้าดนี้ำ�าห์นัี้กของตัวิ
เองทุักครั�งท้ั�เดินี้ทัางทัางนี้ำ�า		(5)	ไม่ีควิรใส่เส่�อผ้าท้ั�ห์นี้า	ห์นัี้กห์ร่ออุ้มีนี้ำ�า	เช่้นี้	กาง
เกงย้นี้ส์	เส่�อผ้าขนี้าดห์นี้า	(6)	มีองห์าอุปกรณ์สำาห์รับช่้วิยช้้วิิตไว้ิเสมีอเพ่ื่�อใช้้เม่ี�อ
เกิดเห์ตุการณ์	
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	 2)		มีาตรการเก้�ยวิกับควิามีปลอดภัยทัางถุนี้นี้
	 อุบัติภัยทัางถุนี้นี้ท้ั�เกิดขึ�นี้กับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและส่งผลให์้นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิได้รับ
บาดเจ็ับห์ร่อเส้ยช้้วิิตมีากเป็นี้อันี้ดับห์นึี้�ง	 ค่อ	 อุบัติเห์ตุจัากรถุยนี้ต์และรถุ
จัักรยานี้ยนี้ต์เช่้า	ม้ีสาเห์ตุมีาจัากนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิไม่ีปฏิิบัติตามีกฎีห์มีาย	เช่้นี้	ขับข้�รถุ
จัักรยานี้ยนี้ต์โดยไม่ีสวิมีใส่ห์มีวิกซึึ่�งกองมีาตรฐานี้และกำากับควิามีปลอดภัยนัี้กท่ัอง
เท้ั�ยวิได้ม้ีมีาตรการเก้�ยวิกับควิามีปลอดภัยทัางถุนี้นี้	(กระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและ
ก้ฬา,	2560	:	5)	การบริห์ารจััดการเม่ี�อเกิดภาวิะวิิกฤต	แสดงถึุงขั�นี้ตอนี้การบริห์าร
จััดการเม่ี�อเกิดภาวิะวิิกฤตเริ�มีจัากช่้วิงก่อนี้เกิดเห์ตุ	 จัะดำาเนิี้นี้การโดยสร้างเคร่อ
ข่ายทัั�งภาครัฐและภาคเอกช้นี้เพ่ื่�อแลกเปล้�ยนี้เร้ยนี้รู้ประสบการณ์	 ให้์ควิามีช่้วิย
เห์ล่อสนัี้บสนุี้นี้ซึึ่�งกันี้และกันี้เม่ี�อถึุงช่้วิงขณะเกิดเห์ตุจัะม้ีการระดมีเคร่อข่าย
ประชุ้มีวิางแผนี้เพ่ื่�อจััดตั�งศูึนี้ย์อำานี้วิยการช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเฉพื่าะกิจัม้ีการ
แบ่งกลุ่มีในี้ศูึนี้ย์อำานี้วิยการช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเฉพื่าะกิจั	
	 ปิ�นี้ฤทััย	คงทัอง	และ	 ว้ิรยา	 ม้ีสวัิสดิกุล	 (2562)	 เสนี้อแนี้วิทัางการจััดการ
ควิามีปลอดภัยทัางการท่ัองเท้ั�ยวิของอำาเภอหั์วิหิ์นี้จัังห์วัิดประจัวิบค้ร้ขันี้ธ์ิ์	ในี้ฐานี้ะ
จุัดห์มีายปลายทัางการท่ัองเท้ั�ยวิของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิต่างช้าติว่ิาแนี้วิทัางการจััดการ
ควิามีปลอดภัยทัางการทั่องเท้ั�ยวิต้องเกิดจัากควิามีร่วิมีม่ีอท้ั�เข้มีแข็งของผู้ม้ีส่วินี้
ได้ส่วินี้เส้ยจัากทุักภาคส่วินี้	ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคเอกช้นี้	ชุ้มีช้นี้ท้ัองถิุ�นี้และนัี้กท่ัอง
เท้ั�ยวิ	โดยภาครัฐ	ม้ีห์น้ี้าท้ั�	ดังน้ี้�	(1)	บังคับใช้้กฎีห์มีายและกำาห์นี้ดบทัลงโทัษแก่ผู้
ท้ั�กระทัำาผิดอย่างจัริงจััง	 (2)	 พัื่ฒนี้าระบบควิามีปลอดภัยและสุขอนี้ามัียในี้แห์ล่ง
ท่ัองเท้ั�ยวิ		(3)	ประสานี้งานี้และควิามีร่วิมีม่ีอระห์ว่ิางห์น่ี้วิยงานี้	(4)	พัื่ฒนี้าคนี้		(5)	
จััดทัำาคู่ม่ีอสำาห์รับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	 (6)	 พัื่ฒนี้าคุณภาพื่ของระบบคมีนี้าคมีขนี้ส่ง	 (7)	
พัื่ฒนี้ากลไกและช่้องทัางการรับแจ้ังเห์ตุ	 (8)	 พัื่ฒนี้าระบบการทัำางานี้ของภาครัฐ	
และ	(9)	แก้ปัญห์าการห์ลอกลวิงและเอารัดเอาเปร้ยบนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
	 ภาคเอกช้นี้	ม้ีห์น้ี้าท้ั�	ดังน้ี้�	(1)	ปฏิิบัติตามีกฎีห์มีายอยา่งเครง่ครัด	(2)	ประสานี้
งานี้กับห์น่ี้วิยงานี้ภาครัฐ	 	 (3)	 ปรับปรุงคุณภาพื่มีาตรฐานี้ของสถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิ
และสถุานี้ประกอบการ	(4)	พัื่ฒนี้าคุณภาพื่ของบุคลากร		(5)	สอดส่องดูแลรักษา
ควิามีปลอดภัย	(6)	ม้ีจิัตสำานึี้กท้ั�ด้ต่อการท่ัองเท้ั�ยวิ
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	 ชุ้มีช้นี้	ม้ีห์น้ี้าท้ั�	ดังน้ี้�		(1)	ช่้วิยเฝ้ึาระวัิงควิามีเส้�ยงภัยต่าง	ๆ 		(2)	แจ้ังรายงานี้
ควิามีเส้�ยงท้ั�เก้�ยวิข้องให้์กับเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�รัฐท้ั�รับผิดช้อบ	 (3)	 ให้์ควิามีช่้วิยเห์ล่อ
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเม่ี�อประสบภัย	
	 นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	ม้ีห์น้ี้าท้ั�	ดังน้ี้�	(1)	ตระห์นัี้กถึุงอันี้ตรายท้ั�อาจัเกิดขึ�นี้		(2)	ศึึกษา
ข้อมูีลเก้�ยวิกับจุัดห์มีายปลายทัางท้ั�จัะเดินี้ทัางไปเยอ่นี้
	 มัีช้ฌิิมีา	อุดมีศิึลปะ	และ	นี้รินี้ทัร์	สังข์รักษา	(2559)	ทัำาการศึึกษาวิิจััยเร่�อง	
การจััดการควิามีปลอดภัยด้านี้การเดินี้ทัางท่ัองเท้ั�ยวิทัางบกด้วิยรถุยนี้ต์และรถุ
สาธิ์ารณะในี้ภูมิีภาคตะวัินี้ตก	:	ข้อเสนี้อเชิ้งยุทัธิ์ศึาสตร์การท่ัองเท้ั�ยวิสู่ประช้าคมี
อาเซ้ึ่ยนี้	ผลการศึึกษาพื่บว่ิา	ประเด็นี้ยทุัธิ์ศึาสตร์การท่ัองเท้ั�ยวิสู่ประช้าคมีอาเซ้ึ่ยนี้
ควิรประกอบไปด้วิย	ยุทัธิ์ศึาสตร์ท้ั�	1	มีาตรการการจััดการควิามีปลอดภัยในี้การ
เดินี้ทัางทั่องเท้ั�ยวิด้านี้คนี้	 ยุทัธิ์ศึาสตร์ท้ั�	 2	 มีาตรการการจััดการควิามีปลอดภัย
ด้านี้ถุนี้นี้และโครงสรา้ง	ยทุัธิ์ศึาสตรท้์ั�	3	การจััดการควิามีปลอดภยัในี้การเดนิี้ทัาง
ท่ัองเท้ั�ยวิด้านี้ยานี้พื่าห์นี้ะ	 และยุทัธิ์ศึาสตร์ท้ั�	 4	 การจััดการทัางด้านี้สิ�งแวิดล้อมี
เทัคโนี้โลยแ้ละกฎีห์มีาย	โดยยุทัธิ์ศึาสตร์ท้ั�	1	ม้ีกลยุทัธ์ิ์ท้ั�เก้�ยวิข้อง	ค่อ	การจััดการ
ส่งเสริมีเกณฑ์ิมีาตรฐานี้ในี้ห์น่ี้วิยงานี้ภาครัฐม้ีแนี้วิทัางดำาเนิี้นี้การให้์การสนัี้บสนุี้นี้
การดำาเนิี้นี้การการฝึึกอบรมีทัักษะการช้ว่ิยเห์ล่อและการปฐมีพื่ยาบาลแก่เจ้ัาห์น้ี้าท้ั�
กู้ภัยเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�อาสาสมัีครต่าง	ๆ 	ม้ีการปรับปรุงระบบการรับแจ้ังเห์ตุและการเร้ยก
รถุกู้ช้้พื่อุบัติเห์ตุฉุกเฉินี้	 ม้ีการปรับปรุงการประสานี้งานี้ของห์น่ี้วิยงานี้ต่าง	 ๆ	 ท้ั�
ทัำางานี้ด้านี้การให้์ควิามีช่้วิยเห์ล่อ	 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�งในี้กรณ้สาธิ์ารณภัยห์ร่อ
อุบัติเห์ตุขนี้าดให์ญ่	 	 ม้ีการจััดเตร้ยมียานี้พื่าห์นี้ะและอุปกรณ์ช่้วิยช้้วิิตเบ่�องต้นี้ท้ั�
เห์มีาะสมีและม้ีประสิทัธิิ์ภาพื่สูงต่อการให้์บริการช่้วิยเห์ล่อฉุกเฉินี้	 ม้ีการส่งเสริมี
ควิามีปลอดภัยในี้การเดินี้ทัางทั่องเท้ั�ยวิบนี้ท้ัองถุนี้นี้ให้์ควิามีสำาคัญกับเร่�องการ
ดูแลและจััดระบบควิามีปลอดภัยทัางถุนี้นี้ของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ		ม้ีการประเมิีนี้ติดตามี
ผลและปรับปรุงแผนี้งานี้ต่าง	ๆ	ตลอดเวิลา	

วิธีการดำาเนินวิจัย
 ขั�นตอนท่ี 1	ศึึกษาสถุานี้การณ์การจััดการอุบัติภัยท้ั�จัะเกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
และคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	โดยดำาเนิี้นี้การ	ดังน้ี้�
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	 1)	การจััดประชุ้มีคณะนัี้กวิิจััย	และศึึกษาจัากเอกสารและงานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้อง	
เพ่ื่�อเป็นี้ข้อมูีลเบ่�องต้นี้ในี้การกำาห์นี้ดขอบเขตของอุบัติภัยประเภทัต่าง	 ๆ	 ท้ั�อาจั
จัะเกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	
	 2)	ศึึกษาสถุานี้การณ์การจััดการอุบัติภัยท้ั�จัะเกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้
พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	 โดยจััดเก็บข้อมูีลด้วิยแบบสอบถุามีกับกลุ่มีผู้แทันี้	 ภาครัฐ/ภาค
เอกช้นี้/ภาคประช้าช้นี้/นี้กัท่ัองเท้ั�ยวิ	วิิธ้ิ์การสุ่มีตวัิอยา่งโดยใช้้ตารางสำาเร็จัรูปของ	
ทัาโร่ยามีาเน่ี้	(Taroyamane)	จัำานี้วินี้	400	คนี้		กลุ่มีละ	100	คนี้	และเก็บด้วิย
แบบสัมีภาษณ์เชิ้งลึกกับผู้แทันี้ทัั�ง	 4	 กลุ่มีท้ั�เก้�ยวิข้องกับการดำาเนิี้นี้งานี้ด้านี้การ
จััดการอุบัติภัยในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	 โดยใช้้วิิธ้ิ์การเล่อกกลุ่มีตัวิอย่างแบบเจัาะจัง	
(Purposive	Selection)	จัากกลุ่มีผู้แทันี้	ภาครัฐ/ภาคเอกช้นี้/ภาคประช้าช้นี้/นัี้ก
ท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิไทัย	และกำาห์นี้ดขนี้าดของกลุ่มีตัวิอย่าง	กลุ่มีละ	10	คนี้	รวิมี	40	คนี้
 ขั�นตอนท่ี 2	ศึึกษากระบวินี้การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การสร้างและประเมิีนี้รูปแบบ
การจััดการอุบัติภัย	รวิมีทัั�งนี้ำาเสนี้อผลท้ั�ได้จัากการวิิจััยโดยดำาเนิี้นี้การ	ดังน้ี้�
	 1)	จััดประชุ้มีสนี้ทันี้ากลุ่มี	เพ่ื่�อนี้ำาเสนี้อผลท้ั�ได้จัากการวิิจััยตามีขั�นี้ตอนี้ท้ั�	1	
และรวิบรวิมีข้อมูีลจัากการสนี้ทันี้ากลุ่มีเพ่ื่�อใช้้เป็นี้ข้อมูีลประกอบการสร้างรูปแบบ
การจััดการอุบัติภัยท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและ	คนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	ซึึ่�งใช้้วิิธ้ิ์การเล่อก
ตัวิอย่างแบบเจัาะจัง	(Purposive	Selection)	โดยเชิ้ญผู้แทันี้ภาครัฐ/ภาคเอกช้นี้/
ภาคประช้าช้นี้	ท้ั�เก้�ยวิข้องกับการดำาเนิี้นี้งานี้ด้านี้การจััดการอุบัติภัยในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะ
ยอเข้าร่วิมีประชุ้มีสนี้ทันี้ากลุ่มีซึ่ึ�งกำาห์นี้ดขนี้าดของกลุ่มีตัวิอย่าง	 กลุ่มีละ	 5	 คนี้	
รวิมี	15	คนี้
	 2)	บูรณาการผลการวิิจััยท้ั�ได้จัากขั�นี้ตอนี้ท้ั�	1	และขั�นี้ตอนี้ท้ั�	2	ข้อ	1	เพ่ื่�อ
สร้างรูปแบบการจััดการอุบัติภัยอย่างม้ีส่วินี้ร่วิมีท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้
พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	(ฉบับร่าง)	
	 3)	การจััดเวิท้ัเสวินี้าผู้เก้�ยวิข้องเพ่ื่�อประเมิีนี้รูปแบบการจััดการอุบัติภัย	เพ่ื่�อ
ให้์ได้รูปแบบท้ั�เห์มีาะสมีกับบริบทัของพ่ื่�นี้ท้ั�ใช้้วิิธ้ิ์การเล่อกตัวิอย่างแบบเจัาะจัง	
(Purposive	 Selection)	 โดยเชิ้ญผู้แทันี้ภาครัฐ/ภาคเอกช้นี้/ภาคประช้าช้นี้	 ท้ั�
เก้�ยวิข้องกับการดำาเนิี้นี้งานี้ด้านี้การจััดการอุบัติภัยในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	ซึึ่�งม้ีคุณสมีบัติ
เป็นี้ผู้บริห์ารห์น่ี้วิยงานี้ทัั�งภาครัฐ	 ภาคเอกช้นี้	 และผู้นี้ำาภาคประช้าช้นี้ท้ั�ม้ีควิามี
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เช้้�ยวิช้าญในี้ดา้นี้การประเมิีนี้เข้าร่วิมีเสวินี้าซึ่ึ�งกำาห์นี้ดขนี้าดของกลุ่มีตวัิอยา่ง	กลุ่มี
ละ	5	คนี้	รวิมี	15	คนี้	เพ่ื่�อร่วิมีกันี้วิิเคราะห์์และปรับปรุงรูปแบบฉบับร่าง	เพ่ื่�อให้์
ได้รูปแบบท้ั�เห์มีาะสมีกับการจััดการอุบัติภัยทัางบก/ทัางนี้ำ�า/การแพื่ร่ระบาดของ
โรคโควิิด-19	ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ
	 4)	ลงพ่ื่�นี้ท้ั�เพ่ื่�อนี้ำาเสนี้อผลท้ั�ได้จัากการวิิจััย	เร่�อง	รูปแบบการจััดการอุบัติภัย
แบบม้ีส่วินี้ร่วิมีท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้ชุ้มีช้นี้เกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิด
สงขลา	ซึึ่�งเป็นี้โครงการยอ่ยของชุ้ดแผนี้งานี้วิิจััย	โดยนี้ำาเสนี้อพื่รอ้มีกันี้ในี้ภาพื่รวิมี
ทัั�ง	3	โครงการ	พื่ร้อมีทัั�งจััดโครงการอบรมีเชิ้งปฏิิบัติการนี้วัิตกรรมีการจััดการการ
ท่ัองเท้ั�ยวิอย่างปลอดภัยแบบม้ีส่วินี้ร่วิมีตำาบลเกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิดสงขลา
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
	 ประช้ากรท้ั�ใช้้ในี้การวิิจััย	รวิมี	4	กลุ่มี	ซึึ่�งใช้้วิิธ้ิ์การเล่อกตัวิอยา่งแบบเจัาะจัง	
(Purposive	 Selection)	 ประกอบด้วิย	 ผู้เก้�ยวิข้องซึึ่�งเป็นี้ผู้แทันี้	 ภาครัฐ/ภาค
เอกช้นี้/ภาคประช้าช้นี้/นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิไทัย	 และใช้้วิิธ้ิ์การการสุ่มีตัวิอย่างด้วิย
ตารางสำาเร็จัรูปของทัาโร่ยามีาเน่ี้	 (Taroyamane)	 จัำานี้วินี้กลุ่มีตัวิอย่างท้ั�ได้
ปรากฎีในี้ขั�นี้ตอนี้ท้ั�	 1	 และ	 ขั�นี้ตอนี้ท้ั�	 2	 ของวิิธ้ิ์ดำาเนิี้นี้การวิิจััยดังรายละเอ้ยด
ข้างต้นี้	ซึึ่�งประช้ากรทัั�ง	4	กลุ่มี	ประกอบด้วิย	1)	ภาครัฐ	ประกอบด้วิย	ผู้แทันี้จัาก
องค์การบริห์ารส่วินี้จัังห์วัิดสงขลา	 องค์การบริห์ารส่วินี้ตำาบลเกาะยอ	 สำานัี้กงานี้
ท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬาจัังห์วัิดสงขลา	การท่ัองเท้ั�ยวิแห่์งประเทัศึไทัย	ศูึนี้ย์ดำารงธิ์รรมี	
สถุาน้ี้ตำารวิจั	โรงพื่ยาบาลส่งเสริมีสุขภาพื่ตำาบล	แขวิงการทัางจัังห์วัิดสงขลา	ศูึนี้ย์
นี้เรนี้ทัร	สำานัี้กงานี้ยุติธิ์รรมีจัังห์วัิดสงขลา	สำานัี้กงานี้ทัรัพื่ยากรทัะเลและช้ายฝัึ�งท้ั�	
5	กำานัี้นี้	และผู้ให์ญบ้่านี้	2)	ภาคเอกช้นี้	ประกอบดว้ิย	ผู้แทันี้จัากโรงแรมีโฮมีสเตย์
ร้สอร์ทัร้านี้อาห์ารร้านี้ขายของท้ั�ระลึกร้านี้สินี้ค้า	OTOP	 บริษัทัขนี้ส่ง	 วิิสาห์กิจั
ชุ้มีช้นี้	ร่วิมีใจักู้ภัย	และกลุ่มีราช้วัิตถ์ุแสงส่องห์ล้า	3)	ภาคประช้าช้นี้	ประกอบด้วิย	
ผู้แทันี้	พื่ระภิกษุ	ปราช้ญ์ช้าวิบ้านี้	ผู้นี้ำากลุ่มี/ช้มีรมี	อสมี.	และประช้าช้นี้ทัั�วิไป	4)	
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิไทัย
 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย
	 1)	 ได้ทัราบถุึงสถุานี้การณ์ในี้การจััดการอุบัติภัยท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและ
คนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ
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	 2)	 ทัำาให้์ได้มีาตรการในี้การป้องกันี้อุบัติภัยประเภทัต่าง	 ๆ	 ท้ั�จัะเกิดกับ
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	
	 3)	ภาค้ท้ั�เก้�ยวิข้องกับการจััดการอุบัติภัยซึึ่�งเป็นี้ผู้แทันี้จัากห์น่ี้วิยงานี้ภาครัฐ	
ภาคเอกช้นี้	และภาคประช้าช้นี้	ได้ม้ีส่วินี้รว่ิมีในี้การกำาห์นี้ดรปูแบบกบัการจััดการ
อุบัติภัยประเภทัต่าง	ๆ	
	 4)	ได้รูปแบบท้ั�เห์มีาะสมีในี้การจััดการกับอุบัติภัยประเภทัต่าง	ๆ	ท้ั�เกิดกับ
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ
	 5)	 ห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�เก้�ยวิข้องกับการจััดการอุบัติภัยในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอสามีารถุนี้ำา
รูปแบบท้ั�ได้จัากการวิิจััยไปใช้้เป็นี้แนี้วิทัางขับเคล่�อนี้การดำาเนิี้นี้งานี้ให้์บรรลุตามี
วัิตถุุประสงค์ของแต่ละห์น่ี้วิยงานี้และเกิดประโยช้น์ี้สูงสุดต่อชุ้มีช้นี้

ผลการวิจัย
 1) สถานการณ์การจัดการอุบัติภัยในพื�นท่ีเกาะยอ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
	 จัากการเก็บข้อมูีลเชิ้งปริมีาณกลุ่มีผู้เก้�ยวิข้องจัาก	ภาครัฐ	ภาคเอกช้นี้	ภาค
ประช้าช้นี้	และนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	พื่บว่ิา	
	 ข้อมูีลด้านี้มีาตรการในี้การปอ้งกันี้และลดการเกดิอุบัติภัยทัางบก	ผู้ให้์ข้อมูีล
ส่วินี้ให์ญ่	 “เห็์นี้ด้วิย”กับมีาตรการกวิดขันี้การใช้้ยานี้พื่าห์นี้ะให้์ปฏิิบัติตามีกฎี
จัราจัร	การม้ีป้าย/สัญลักษณ์ตามีจุัดเส้�ยงอย่างชั้ดเจันี้	และ	“ไม่ีแน่ี้ใจั”	ว่ิาม้ีการ
แจ้ังเต่อนี้ให้์ตระห์นัี้กถึุงบทัลงโทัษในี้การฝ่ึาฝืึนี้ข้อกำาห์นี้ดด้านี้การป้องกันี้อุบัติภัย
ท้ั�ชั้ดเจันี้	
	 ข้อมูีลด้านี้การป้องกันี้และลดการเกิดอุบัติภัยทัางนี้ำ�า	พื่บว่ิา	ผู้ให้์ข้อมูีลส่วินี้
ให์ญ่“ไม่ีแน่ี้ใจั”	 ว่ิาม้ีห์ลักปฏิิบัติในี้การให์้บริการขนี้ส่งทัางนี้ำ�า	 ม้ีการกำาห์นี้ด
มีาตรฐานี้เก้�ยวิกับยานี้พื่าห์นี้ะท้ั�ให้์บริการทัางนี้ำ�า	และม้ีการกำาห์นี้ดมีาตรฐานี้เก้�ยวิ
กับอุปกรณ์สำาห์รับช่้วิยช้้วิิตทัางนี้ำ�า	 รวิมีทัั�งไม่ีแน่ี้ใจัว่ิาม้ีข้อปฏิิบัติสำาห์รับนัี้กท่ัอง
เท้ั�ยวิท้ั�ใช้้บริการทัางนี้ำ�าอย่างชั้ดเจันี้
	 ข้อมูีลด้านี้ควิามีปลอดภยัทัางบก	ทัางนี้ำ�า	และการแพื่รร่ะบาดของโรคระบาด
โควิิด-19	พื่บว่ิา	ผู้ให้์ข้อมูีลส่วินี้ให์ญ่	“ไม่ีแน่ี้ใจั”	ว่ิาม้ีศูึนี้ย์ประสานี้งานี้ช่้วิยเห์ล่อ
ผู้ประสบภัย	 ม้ีเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�รับแจ้ังเห์ตุตลอด	 24	 ชั้�วิโมีง	 ม้ีเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ปฏิิบัติการ
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ช่้วิยเห์ล่อผู้ประสบภัยอย่างรวิดเร็วิ	และม้ีเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ประจัำาจุัดเส้�ยงเพ้ื่ยงพื่อ	และ	
“เห็์นี้ด้วิย”	 ว่ิานัี้กท่ัองเท้ั�ยวิม้ีการเตร้ยมีการป้องกันี้ภัย	 การปฏิิบัติตนี้	 และการ
ประเมิีนี้เพ่ื่�อป้องกันี้โรคระบาดโควิิด-19	โดยปฏิิบัติตนี้ตามีมีาตรการของภาครัฐ
	 ผลการเก็บรวิบรวิมีข้อมูีลเชิ้งคุณภาพื่	กลุ่มีภาครัฐ	ภาคเอกช้นี้	ภาคประช้าช้นี้	
และกลุ่มีนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	ม้ีควิามีคิดเห็์นี้ต่อการจััดการอุบตัภิยัในี้พ่ื่�นี้ท้ั�
เกาะยอไม่ีแตกต่างกันี้	ในี้ด้านี้แผนี้ป้องกันี้และจััดการอุบัติภัยทัางบก	ทัางนี้ำ�าผู้ให้์
ข้อมูีลเห็์นี้ว่ิา	 ควิรม้ีคณะทัำางานี้ร่วิมีวิางแผนี้ในี้การจััดอบรมีเพ่ื่�อสร้างควิามี
ปลอดภัย	และเห็์นี้ว่ิาควิรม้ีแผนี้การจััดเตร้ยมีวัิสดุ	อุปกรณ์	กำาลังคนี้แผนี้การแจ้ัง
เต่อนี้ควิามีปลอดภัย	 รวิมีถึุงแผนี้และขั�นี้ตอนี้ในี้การเตร้ยมีควิามีพื่ร้อมีในี้การ
ป้องกันี้และช่้วิยเห์ล่อชุ้มีช้นี้เม่ี�อประสบภัยด้านี้การรักษาพื่ยาบาล	การช้ดเช้ย	และ
การฟื�นี้ฟูสภาพื่จัิตใจั	 ซึึ่�งสามีารถุเป็นี้แนี้วิปฏิิบัติในี้การจััดการทัั�งก่อนี้การเกิด
อุบัติภัยระห์ว่ิางการเกดิอุบัติภัยและภายห์ลังจัากเกดิอุบัติภัย	ส่วินี้แผนี้ปอ้งกันี้การ
แพื่ร่ระบาดของโรคระบาดโควิิด-19	ผู้ให้์ข้อมูีลเห็์นี้ว่ิา	นี้อกจัากม้ีแผนี้การป้องกันี้
การแพื่ร่ของโรคระบาดโควิิด-19	แล้วิ	ควิรม้ีการช่้วิยเห์ล่อและบรรเทัาควิามีเด่อด
ร้อนี้แก่ผู้ติดเช่้�อโรคระบาดโควิิด-19	ด้วิย
 2) การสร้างรูปแบบการจัดการอุบัติภัยอย่างมีส่วนร่วมท่ีเกิดกับนักท่อง
เท่ียวและคนในพื�นท่ีเกาะยอ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา	 โดยการลงพ่ื่�นี้ท้ั�เก็บ
ข้อมูีลภาคสนี้ามี	 ครั�งท้ั�	 2	 ด้วิยการสนี้ทันี้ากลุ่มีในี้วิันี้ท้ั�	 20	 สิงห์าคมี	 2563	ณ	
ห้์องประชุ้มีจัรัญ	 จัารุวัิฒนี้า	 อาคารนี้วิมีภูมิีนี้ทัร์	 สถุาบันี้ทัักษิณคด้ศึึกษา	
มีห์าวิิทัยาลัยทัักษิณ	จัังห์วัิดสงขลา
	 ผลการวิิจััย	 ได้แบ่งร่างรูปแบบการจััดการอุบัติภัยอย่างม้ีส่วินี้ร่วิมีท้ั�เกิดกับ
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิดสงขลา	ออกเป็นี้	2	ส่วินี้	
ค่อ	 ร่างรูปแบบการจััดการอุบัติภัยทัางบก	 ทัางนี้ำ�า	 และร่างรูปแบบการจััดการ
อุบัติภัยจัากโรคระบาดโควิิด-19	ดังน้ี้�
 - ร่างรูปแบบการจัดการอุบัติภัยทางบก ทางนำ�า	แบ่งกระบวินี้การจััดการ
อุบัติภัยออกเป็นี้	3	ขั�นี้ตอนี้	ค่อ		การจััดการก่อนี้เกิดอุบัติภัย		การจััดการระห์ว่ิาง
เกิดอุบัติภัย	และการจััดการห์ลังเกิดอุบัติภัย	ดังน้ี้�
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	 1)	 การจััดการก่อนี้เกิดอุบัติภัย	 แบ่งขั�นี้ตอนี้การดำาเนิี้นี้งานี้ออกเป็นี้	 6	
ขั�นี้ตอนี้	ค่อ	(1)	จััดตั�งกลุ่มีเคร่อข่ายควิามีร่วิมีม่ีอระห์ว่ิางภาครัฐ	ภาคเอกช้นี้	และ
ภาคประช้าช้นี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ตำาบลเกาะยอ	 และห์นี้่วิยงานี้ราช้การท้ั�เก้�ยวิข้อง	 (2)	
ประเมิีนี้ตัวิช้้�วัิดด้วิยแบบประเมิีนี้พ่ื่�นี้ฐานี้มีาตรการในี้การป้องกันี้และลดการเกิด
อุบัติภัยทัางบก	ทัางนี้ำ�า	(3)	ประชุ้มีปฏิิบัติการเพ่ื่�อจััดทัำาแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์สร้างควิามี
ร่วิมีม่ีอในี้การจััดการอุบัติภัยและจััดทัำาห์ร่อจััดห์าคู่ม่ีอ	เอกสาร	ส่�อประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์
แจักจ่ัายตามีจุัดต่างๆ	(4)	สรุปผล	(5)	ปรับปรุง/แก้ไข	โดยติดตั�งอุปกรณ์อำานี้วิย
ควิามีปลอดภัยทัางบก	ทัางนี้ำ�า	จััดให้์ม้ีอุปกรณ์/เคร่�องม่ีอปฐมีพื่ยาบาล	และติดตั�ง
ระบบสารสนี้เทัศึ	เช่้นี้	SMS,	QR	Code	และ	(6)	ตรวิจัติดตามีแบบประเมิีนี้ตัวิช้้�
วัิดขั�นี้พ่ื่�นี้ฐานี้โดยการประชุ้มี	สรุปผล	ประเมิีนี้	และติดตามีผล
	 2)	การจััดการระห์วิา่งเกิดอุบัติภัย	ม้ีศูึนี้ยช่์้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและแจ้ังเห์ตุ
ตลอด	24	ชั้�วิโมีง	การแจ้ังเห์ตุในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอสามีารถุแจ้ังเห์ตุท้ั�ศูึนี้ยช่์้วิยเห์ล่อนัี้ก
ท่ัองเท้ั�ยวิ	ห์มีายเลขฉุกเฉินี้	1669	(ศูึนี้ย์นี้เรนี้ทัร)	191	(สถุาน้ี้ตำารวิจั)	นี้อกจัากน้ี้�
ยังม้ีกลุ่มีส่�อสารด้วิยวิิทัยุส่�อสารและกลุ่มีช่้วิยเห์ล่อผู้ประสบภัย	ได้แก่	การแพื่ทัย์
ฉุกเฉินี้	 และโรงพื่ยาบาลส่งเสริมีสุขภาพื่ตำาบล	 โดยเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ท้ั�เก้�ยวิข้องจัะสรุป
สถุานี้การณ์อุบัติภัยให้์แก่ศูึนี้ย์การเย้ยวิยา
	 3)	 การจััดการห์ลังเกิดอุบัติภัย	 ม้ีศูึนี้ย์การเย้ยวิยาผู้ประสบภัยทัำาห์น้ี้าท้ั�
ประสานี้กับกองทุันี้เย้ยวิยา	 และห์น่ี้วิยงานี้ส่งเสริมีสุขภาพื่จิัต	 เพ่ื่�อติดตามีและ
ประเมิีนี้ผลการดำาเนิี้นี้งานี้เย้ยวิยาผู้ประสบภัยและจััดทัำารายงานี้สรุปผลการ
ดำาเนิี้นี้งานี้
 - ร่างรูปแบบการจัดการอุบัติภัยจากโรคระบาดโควิด-19	แบ่งกระบวินี้การ
จััดการอุบัติภัยออกเป็นี้	3	ขั�นี้ตอนี้	ค่อ	การจััดการก่อนี้เกิดอุบัติภัย		การจััดการ
ระห์ว่ิางเกิดอุบัติภัย	และการจััดการห์ลังเกิดอุบัติภัย	ดังน้ี้�
	 1)	การจััดการก่อนี้เกิดอุบัติภัย	ปฏิิบัติตามีแผนี้การใช้้มีาตรการป้องกันี้ตามี
ประกาศึของกรมีควิบคุมีโรคติดต่อและจัังห์วิัดสงขลาอย่างเคร่งครัดด้วิยการคัด
กรองตามีจุัดเส้�ยง	 ม้ีการประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์แจักส่�อเอกสารคู่ม่ีอ	 การรายงานี้
สถุานี้การณ์ด้วิยเส้ยงตามีสาย	การรณรงค์ในี้การป้องกันี้การแพื่ร่ระบาด
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	 2)	 การจััดการระห์ว่ิางเกิดอุบัติภัย	 เม่ี�อพื่บผู้ติดเช่้�อห์ร่อสงสัยว่ิาติดเช่้�อให้์
ประสานี้ห์นี้่วิยงานี้ให้์ควิามีช่้วิยเห์ล่อดำาเนิี้นี้การตรวิจัรักษา	 กักตัวิ	 รวิมีถุึงม้ีการ
ล้างทัำาควิามีสะอาดบริเวิณท้ั�เป็นี้จุัดเส้�ยงและม้ีศูึนี้ย์ประสานี้งานี้ควิามีช้่วิยเห์ล่อ
กับห์น่ี้วิยงานี้ต่าง	ๆ	
	 3)	การจััดการห์ลังเกิดอุบัติภัย	ประสานี้ศึนูี้ยก์ารเยย้วิยาผู้ประสบภยัเพ่ื่�อให้์
ควิามีช่้วิยเห์ล่อ	ดังรูปภาพื่

 
 

  

 3) การประเมินรูปแบบการจัดการอุบัติภัยโดยการมีส่วนร่วมของคนในพื�นที�เกาะยอ 

อาํเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจดัเวทีเสวนาเพื�อประเมินร่างรูปแบบการจัดการอบุติัภยัอย่างมีส่วนร่วม

ของภาคีภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นการลงพื �นที�เก็บขอ้มูลภาคสนาม ครั�งที� 3 ในวันที� 11 

มกราคม 2564 ณ วดัแหลมพอ้ ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผูแ้ทนภาครฐั ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนเขา้ร่วม 17 คน โดยไดท้าํการวิพากษ์รูปแบบการจัดการอุบัติภัยฯ ฉบับร่าง ซึ�งดาํเนินการ 

โดยไดจ้ัดส่งรูปแบบการจัดการอุบตัิภัยฯฉบบัร่างไปใหผู้แ้ทนทั�ง 3 กลุ่ม ไดดู้ล่วงหนา้ก่อนที�จะมาร่วมเวที

เสวนา ทั�งนี �เพื�อเติมเต็มรูปแบบการจัดการอุบตัิภัยฯใหม้ีความเหมาะสมกับบริบทของพื �นที� และสามารถ

นาํไปเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิในทางปฏิบติั 

สรุปผลโดยนาํเสนอเฉพาะประเด็นหลกัที�ไดจ้ากการเสวนา 

1. ระบุบทบาทของเครือข่ายภาครฐั เป็นผู้กาํหนดนโยบายและถ่ายทอดไปยังผู้เกี�ยวขอ้ง มี

การกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และมีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที�รับผิดชอบ เครือข่าย

ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีหน้าที�ดาํเนินการตามที�ภาครฐักาํหนด และร่วมเป็นส่วนหนึ�งของแผน

บรูณาการและปฏิบตัิการ 

 3) การประเมินรูปแบบการจัดการอุบัติภัยโดยการมีส่วนร่วมของคนใน
พื�นท่ีเกาะยอ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา การจััดเวิท้ัเสวินี้าเพ่ื่�อประเมิีนี้ร่างรูป
แบบการจััดการอุบัติภัยอย่างม้ีส่วินี้ร่วิมีของภาค้ภาครัฐ	 ภาคเอกช้นี้	 และภาค
ประช้าช้นี้	 เป็นี้การลงพ่ื่�นี้ท้ั�เก็บข้อมูีลภาคสนี้ามี	 ครั�งท้ั�	 3	 ในี้วัินี้ท้ั�	 11	 มีกราคมี	
2564	ณ	วัิดแห์ลมีพ้ื่อ	ตำาบลเกาะยอ	อำาเภอเม่ีอง	จัังห์วัิดสงขลา	ม้ีผู้แทันี้ภาครัฐ	
ภาคเอกช้นี้	และภาคประช้าช้นี้เข้าร่วิมี	17	คนี้	โดยได้ทัำาการวิิพื่ากษ์รูปแบบการ
จััดการอุบัติภัยฯ	ฉบับร่าง	ซึึ่�งดำาเนิี้นี้การ	โดยได้จััดส่งรูปแบบการจััดการอุบัติภัยฯ
ฉบับร่างไปให้์ผู้แทันี้ทัั�ง	3	กลุ่มี	ได้ดูล่วิงห์น้ี้าก่อนี้ท้ั�จัะมีาร่วิมีเวิท้ัเสวินี้า	ทัั�งน้ี้�เพ่ื่�อ
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เติมีเต็มีรูปแบบการจััดการอุบัติภัยฯให้์ม้ีควิามีเห์มีาะสมีกับบริบทัของพ่ื่�นี้ท้ั�	 และ
สามีารถุนี้ำาไปเป็นี้แนี้วิทัางในี้การดำาเนิี้นี้งานี้ของห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�เก้�ยวิข้องให้์สามีารถุ
นี้ำาไปใช้้ได้จัริงในี้ทัางปฏิิบัติ
	 สรุปผลโดยนี้ำาเสนี้อเฉพื่าะประเด็นี้ห์ลักท้ั�ได้จัากการเสวินี้า
	 1.	ระบุบทับาทัของเคร่อข่ายภาครัฐ	เป็นี้ผู้กำาห์นี้ดนี้โยบายและถุ่ายทัอดไป
ยงัผู้เก้�ยวิข้อง	ม้ีการกำาห์นี้ดห์น่ี้วิยงานี้รับผิดช้อบ	และม้ีการจััดสรรงบประมีาณให้์
ห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�รับผิดช้อบ	 เคร่อข่ายภาคเอกช้นี้และภาคประช้าช้นี้	 ม้ีห์น้ี้าท้ั�ดำาเนิี้นี้
การตามีท้ั�ภาครัฐกำาห์นี้ด	และรว่ิมีเป็นี้ส่วินี้ห์นึี้�งของแผนี้บรูณาการและปฏิิบัติการ
	 2.	การจััดการอุบัติภัยทัางบก	ทัางนี้ำ�า	 ก่อนี้เกิดเห์ตุ	 ขั�นี้ตอนี้ประชุ้มีปฏิิบัติ
การ	 ปรับปรุงประเด็นี้	 “จััดทัำาแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์เพ่ื่�อสร้างควิามีร่วิมีม่ีอ”	 เป็นี้	
“จััดทัำาแผนี้บูรณาการ-ปฏิิบัติการ	แผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์”	
	 3.	เพิื่�มีขั�นี้ตอนี้การสรุปรายงานี้ผลการรับแจ้ังเห์ตุและการเยย้วิยาผู้ประสบ
ภัยไปยงักลุ่มีเคร่อข่ายเป็นี้รูปแบบการจััดการอุบัติภัยอยา่งม้ีส่วินี้ร่วิมีของภาค้ภาค
รัฐ	ภาคเอกช้นี้	และภาคประช้าช้นี้	ดังรูปภาพื่	
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

อภิปรายผล
	 1)	จัากการศึึกษาสถุานี้การณ์การจััดการอุบัติภัยท้ั�เกิดกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและ
คนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	พื่บว่ิา	 ผู้ให้์ข้อมูีลส่วินี้ให์ญ่	“ไม่ีแน่ี้ใจั”	ในี้ประเด็นี้ท้ั�ว่ิาม้ีการ
บังคับใช้้มีาตรการด้านี้ควิามีปลอดภัย	ม้ีการดำาเนิี้นี้การตามีมีาตรการให้์ควิามีช่้วิย
เห์ล่อผู้ประสบภัยอย่างครบถุ้วินี้	ม้ีควิามีพื่รอ้มีด้านี้อุปกรณ์ช่้วิยเห์ล่อผู้ประสบภยั	
ม้ีระบบเต่อนี้ภัยท้ั�ม้ีมีาตรฐานี้และพื่ร้อมีใช้้งานี้	รวิมีถึุงม้ีการจััดทัำาเอกสาร/ส่�อและ
ประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์แนี้ะนี้ำาการใช้้เส้นี้ทัาง	 ม้ีการแจ้ังเต่อนี้ให้์ตระห์นัี้กถึุงบทัลงโทัษในี้
การฝ่ึาฝืึนี้ข้อกำาห์นี้ดด้านี้การป้องกันี้อุบัติภัย	 และไมี่แน่ี้ใจัว่ิาม้ีศูึนี้ย์ประสานี้งานี้
ช่้วิยเห์ล่อผู้ประสบภัยทัางนี้ำ�าเพ้ื่ยงพื่อ	รวิมีทัั�งไม่ีแน่ี้ใจัว่ิาม้ีเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ประจัำาจุัดเส้�ยง
เพ้ื่ยงพื่อ	ซึึ่�งไม่ีเป็นี้ไปตามี	(กระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา,		2560)	ม้ีมีาตรการ
เก้�ยวิกับควิามีปลอดภัยทัางถุนี้นี้	ทัางนี้ำ�า	ไม่ีว่ิาจัะเป็นี้การจััดทัำาคู่ม่ีอการฝึึกอบรมี
อาสาสมัีครช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิทัางทัะเล	 	 การจััดกิจักรรมีการฝึึกอบรมีอาสา
สมัีครช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิทัางทัะเล	 การจััดกิจักรรมีเพ่ื่�อสร้างเคร่อข่ายอาสา
สมัีครช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิทัางทัะเลแห่์งประเทัศึไทัย	ซึึ่�งเป็นี้ไปได้ว่ิา	มีาตรการ
บางอยา่งทัางภาครัฐยังไม่ีได้ดำาเนิี้นี้การอยา่งจัริงจััง	เช่้นี้	ระบบเต่อนี้ภัยพื่าย	ุคล่�นี้	
ห์ร่อมีาตรการบางอย่างภาครัฐอาจัดำาเนิี้นี้การแล้วิแต่ยังไม่ีได้ม้ีการส่�อสารให้์ผู้ม้ี
ส่วินี้ได้ส่วินี้เส้ยภาคเอกช้นี้และภาคประช้าช้นี้ได้รับทัราบ	ดังนัี้�นี้	จึังทัำาให้์เกิดการ	
กระทัำาโดยประมีาทัอันี้เป็นี้สถุานี้การณ์เส้�ยงท้ั�เกิดจัากพื่ฤติกรรมีท้ั�ไม่ีปลอดภัย	
อย่างไรก็ตามีอุบัติภัยสามีารถุท้ั�จัะป้องกันี้ได้โดยเริ�มีจัากการท้ั�เราต้องรู้จัักสร้าง
ควิามีปลอดภัยให้์เกิดขึ�นี้กับตัวิเองก่อนี้	แล้วิขยายแนี้วิคิดเพ่ื่�อสร้างควิามีตระห์นัี้ก
ให้์เกิดขึ�นี้กับชุ้มีช้นี้	(อุบัติภัยในี้ชุ้มีช้นี้,	2557)	และทัำาให้์ชุ้มีช้นี้	นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	และ
ผู้ท้ั�เก้�ยวิข้องมัี�นี้ใจัและแน่ี้ใจัว่ิาได้ดำาเนิี้นี้การตามีท้ั�กองมีาตรฐานี้และกำากับควิามี
ปลอดภัยนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิระบุไว้ิ
	 2)	จัากรูปแบบการจััดการอุบัติภัยท้ั�ได้ในี้ขั�นี้ตอนี้ของการจััดการอุบัติภัยในี้
ระห์ว่ิางการเกิดเห์ตุม้ีห์ลายห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�เข้ามีาเก้�ยวิข้อง	ได้แก่	(1)	กลุ่มีรับแจ้ังเห์ตุ	
(2)	กลุ่มีส่�อสาร	และ	(3)	กลุ่มีช่้วิยเห์ล่อ	ทัั�งน้ี้�การทัำางานี้ร่วิมีกันี้ของเคร่อข่ายภาค
รัฐ	 เอกช้นี้	 และประช้าช้นี้ในี้การจััดการอุบัติภัยดังกล่าวิสอดคล้องกับ	 ปิ�นี้ฤทััย	
คงทัอง	และ	ว้ิรยา	ม้ีสวัิสดิกุล		(2562)	ท้ั�นี้ำาเสนี้อแนี้วิทัางการเพิื่�มีประสิทัธิิ์ภาพื่
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การจััดการอุบัติภัยของชุ้มีช้นี้โดยการม้ีส่วินี้ร่วิมีของภาครัฐ	เอกช้นี้	และประช้าช้นี้	
โดย	(1)	ภาครัฐ	ม้ีห์น้ี้าท้ั�ห์ลักในี้การบังคับใช้้กฎีห์มีาย	พัื่ฒนี้าระบบควิามีปลอดภัย	
ประสานี้งานี้และควิามีร่วิมีม่ีอระห์ว่ิางห์น่ี้วิยงานี้	พัื่ฒนี้าคนี้	จััดทัำาคู่ม่ีอสำาห์รับนัี้ก
ท่ัองเท้ั�ยวิ	และช่้องทัางการรับแจ้ังเห์ตุ	(2)	ภาคเอกช้นี้	ม้ีห์น้ี้าท้ั�ปฏิิบัติตามีกฎีห์มีาย
อย่างเคร่งครัด	ประสานี้งานี้กับห์น่ี้วิยงานี้ภาครัฐ	ปรับปรุงคุณภาพื่มีาตรฐานี้ของ
สถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิและสถุานี้ประกอบการ	 พื่ัฒนี้าคุณภาพื่ของบุคลากร	 สอดส่อง
ดูแลรักษาควิามีปลอดภัย	 และม้ีจัิตสำานึี้กท้ั�ด้ต่อการท่ัองเท้ั�ยวิ	 และ	 (3)	 ชุ้มีช้นี้	
ม้ีห์น้ี้าท้ั�ช่้วิยเฝ้ึาระวัิงควิามีเส้�ยงภัยต่าง	ๆ 	แจ้ังรายงานี้ควิามีเส้�ยงท้ั�เก้�ยวิข้องให้์กับ
เจ้ัาห์น้ี้าท้ั�รัฐท้ั�รับผิดช้อบ	และให้์ควิามีช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเม่ี�อประสบภัย	และ
สอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	มัีช้ฌิิมีา	อุดมีศิึลปะ	และ	นี้รินี้ทัร์	สังข์รักษา		(2559)	
ท้ั�ให้์ควิามีสำาคัญกับกลยุทัธ์ิ์	การจััดการส่งเสริมีเกณฑ์ิมีาตรฐานี้ในี้ห์น่ี้วิยงานี้ภาค
รัฐ	ซึึ่�งม้ีแนี้วิทัางดำาเนิี้นี้การ	1)	ให้์การสนัี้บสนุี้นี้การดำาเนิี้นี้การการฝึึกอบรมีทัักษะ
การช้่วิยเห์ล่อและการปฐมีพื่ยาบาลแก่เจ้ัาห์น้ี้าท้ั�กู้ภัยเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�อาสาสมีัครต่างๆ		
2)	ม้ีการปรับปรุงระบบการรับแจ้ังเห์ตุ	และการเร้ยกรถุกู้ช้้พื่	อุบัติเห์ตุฉุกเฉินี้		3)	
ม้ีการปรับปรุงการประสานี้งานี้ของห์น่ี้วิยงานี้ต่าง	ๆ 	ท้ั�ทัำางานี้ด้านี้การให้์ควิามีช่้วิย
เห์ล่อ	โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในี้กรณ้สาธิ์ารณภยัห์ร่ออุบัติเห์ตุขนี้าดให์ญ	่	4)	ม้ีการจััด
เตร้ยมียานี้พื่าห์นี้ะและอุปกรณ์ช่้วิยช้้วิิตเบ่�องต้นี้ท้ั�เห์มีาะสมีและมี้ประสิทัธิิ์ภาพื่
สูงต่อการให้์บริการช่้วิยเห์ล่อฉุกเฉินี้	 	 5)	 ม้ีการประเมิีนี้ติดตามีผลและปรับปรุง
แผนี้งานี้ต่าง	ๆ		ตลอดเวิลา	
	 3)	 ผลจัากการประเมิีนี้รูปแบบการจััดการอุบัติภัยโดยการม้ีส่วินี้ร่วิมีของ
คนี้ในี้พ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอ	พื่บว่ิาผู้เก้�ยวิข้องกับการจััดการอุบัติภัยทัั�งภาครัฐ	ภาคเอกช้นี้	
และภาคประช้าช้นี้	ให้์ควิามีสำาคัญกับจััดตั�งศูึนี้ยช่์้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้	
ตำาบลเกาะยอ	 โดยจััดตั�งเป็นี้ศูึนี้ย์เฉพื่าะกิจัเพ่ื่�อให้์การทัำางานี้มี้ลักษณะของการ	
บูรณาการงานี้ร่วิมีกันี้โดยม้ีภาค้ท้ั�เก้�ยวิข้องให้์การสนัี้บสนุี้นี้ในี้การปฏิิบัติงานี้และ
ม้ีการกำาห์นี้ดห์น้ี้าท้ั�ของแต่ละภาคส่วินี้ให้์ชั้ดเจันี้จัะทัำาให้์การดำาเนิี้นี้งานี้เป็นี้รูป
ธิ์รรมีและได้รับควิามีเช่้�อถุ่อจัากชุ้มีช้นี้และนี้ักท่ัองเท้ั�ยวิมีากยิ�งขึ�นี้เป้าห์มีายท้ั�
สำาคัญของศูึนี้ย์เฉพื่าะกิจัน้ี้�	 ค่อ	การช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและคนี้ในี้ชุ้มีช้นี้ท้ั�เกิด
อุบัติภัยได้อย่างรวิดเร็วิ	ทัันี้ต่อเห์ตุการณ์	ซึึ่�งสอดคล้องกับมีาตรการเก้�ยวิกับควิามี
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ปลอดภัยทัางถุนี้นี้	 (กระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา,	 2560	 :	 5)	 ในี้การบริห์าร
จััดการเมี่�อเกิดภาวิะวิิกฤตแสดงถุึงขั�นี้ตอนี้การบริห์ารจััดการเมี่�อเกิดภาวิะวิิกฤต
ท้ั�เริ�มีจัากช่้วิงก่อนี้เกิดเห์ตุจัะดำาเนิี้นี้การโดยสร้างเคร่อข่ายทัั�งภาครัฐและภาค
เอกช้นี้เพ่ื่�อแลกเปล้�ยนี้เร้ยนี้รู้ประสบการณ์	ให้์ควิามีช่้วิยเห์ล่อสนัี้บสนุี้นี้ซึึ่�งกันี้และ
กันี้	เม่ี�อถึุงช่้วิงขณะเกิดเห์ตุ	จัะม้ีการระดมีเคร่อข่ายประชุ้มีวิางแผนี้เพ่ื่�อจััดตั�งศูึนี้ย์
อำานี้วิยการช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเฉพื่าะกิจัม้ีการแบ่งกลุ่มีในี้ศูึนี้ยอ์ำานี้วิยการช่้วิย
เห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเฉพื่าะกิจั	 โดยม้ีกลุ่มีวิิเคราะห์์และจััดทัำาแผนี้	 กลุ่มีรับแจ้ังเห์ตุ
ทัำาห์น้ี้าท้ั�รับแจ้ังเห์ตุทัางโทัรศัึพื่ท์ั	รับแจ้ังเห์ตุผ่านี้ทัางโซึ่เซ้ึ่ยลม้ีเด้ย	กลุ่มีช่้วิยเห์ล่อ
ทัำาห์น้ี้าท้ั�ให้์ควิามีช่้วิยเห์ล่อและอำานี้วิยควิามีสะดวิก	 กลุ่มีส่�อสารทัำาห์น้ี้าท้ั�จััดทัำา
ข่าวิ	ประสานี้งานี้กับห์น่ี้วิยงานี้ท้ั�เก้�ยวิข้อง	และช่้วิงห์ลังเกิดเห์ตุ	กองทุันี้ช่้วิยเห์ล่อ
เยย้วิยานัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิต่างช้าติดำาเนิี้นี้การตามีระเบ้ยบฯ	จัากนัี้�นี้ติดตามีประเมิีนี้
ผลการดำาเนิี้นี้งานี้	และจััดทัำารายงานี้สรุปผลการดำาเนิี้นี้งานี้	

ข้อเสนอแนะ
	 1)	ควิรม้ีการกำาห์นี้ดมีาตรการต่าง	ๆ	ในี้การป้องกันี้และจััดการอุบัติภัยโดย
เฉพื่าะการวิางแผนี้รบัเห์ตุฉุกเฉินี้ในี้	3	ระยะ	นัี้�นี้ค่อ	(1)	การวิางแผนี้รับเห์ตุฉุกเฉินี้
ก่อนี้ท้ั�เห์ตุฉุกเฉินี้จัะเกิดขึ�นี้	 ซึึ่�งในี้แผนี้ควิรประกอบด้วิยแผนี้การอบรมี	แผนี้การ
รณรงคป้์องกันี้	แผนี้การตรวิจัตรา		(2)	การวิางแผนี้รบัเห์ตุฉุกเฉินี้ขณะท้ั�เห์ตุฉุกเฉินี้
เกิดขึ�นี้	ประกอบด้วิยแผนี้การแจ้ังเห์ตุและรับแจ้ังเห์ตุ	แผนี้การช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัอง
เท้ั�ยวิท้ั�เกิดอุบัติภัย		(3)	การวิางแผนี้รับเห์ตุฉุกเฉินี้ห์ลังเห์ตุฉุกเฉินี้เกิดขึ�นี้แล้วิ	ได้แก่	
แผนี้เย้ยวิยารวิมีถึุงม้ีการประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ให้์คนี้ในี้ชุ้มีช้นี้และนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิม้ีควิามีรู้
เก้�ยวิกับแผนี้ต่าง	ๆ	
	 2)	ควิรม้ีการประสานี้งานี้เพ่ื่�อจััดตั�งศูึนี้ย์ช่้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	ตำาบลเกาะ
ยอ	โดยเริ�มีต้นี้จัากการแตง่ตั�งคณะกรรมีการจััดตั�งศูึนี้ยช่์้วิยเห์ล่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิและ
ผู้ประสบภัย	 ตำาบลเกาะยอ	 ห์ร่อแต่งตั�งตัวิแทันี้จัากห์น่ี้วิยงานี้ต่าง	 ๆ	 เป็นี้คณะ
กรรมีการเพ่ื่�อให้์การทัำางานี้ม้ีลักษณะของการบูรณาการร่วิมีกันี้		
	 3)	ห์น่ี้วิยงานี้ของรัฐควิรม้ีการประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ให้์กลุ่มีผู้ม้ีส่วินี้ได้ส่วินี้เส้ยได้
ทัราบควิามีเคล่�อนี้ไห์วิในี้การดำาเนิี้นี้งานี้ของกลุ่มีภาค้เคร่อข่ายจัากภาคส่วินี้ต่าง	ๆ
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	 4)	ควิรให้์ภาครัฐเข้าไปตรวิจัสอบสอดส่องดูแลบริเวิณพ่ื่�นี้ท้ั�เกาะยอท้ั�ม้ีจุัด
เส้�ยงและมัีกเกิดอุบัติภัยทัั�งทัางบกและทัางนี้ำ�าให้์บ่อยขึ�นี้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป
	 ควิรจััดทัำาแผนี้ยุทัธิ์ศึาสตร์เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าการท่ัองเท้ั�ยวิในี้ปี	 พื่.ศึ.	 2565-2570	
เพ่ื่�อให์้สอดรับกับสถุานี้การณ์การแพื่ร่ระบาดของโรคโควิิด-19	 ท้ั�อาจัเกิดขึ�นี้ในี้
ระยะยาวิ
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บทคัดย่อ
	 การศึึกษาเร่�องแรงจูังใจัในี้การท่ัองเท้ั�ยวิเป็นี้เร่�องสำาคัญเพ่ื่�อการวิางแผนี้ด้านี้
การท่ัองเท้ั�ยวิทัั�งในี้ระดับจัังห์วัิดและระดับประเทัศึ	 แต่ว่ิางานี้วิิจััยเร่�อง	 แรงจูังใจั
ในี้การท่ัองเท้ั�ยวิทัางเร่อสำาราญยงัม้ีไม่ีมีากนัี้กและอาจัทัำาให้์ขาดโอกาสส่งเสริมีการ
ท่ัองเท้ั�ยวิประเภทัน้ี้�ในี้อนี้าคต	ดังนัี้�นี้	งานี้วิิจััยน้ี้�	 จึังม้ีวัิตถุุประสงค์	1)	เพ่ื่�อศึึกษา
ปัจัจััยดึงดูดของประเทัศึไทัยจัากมุีมีมีองของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	และ	2)	เพ่ื่�อ
ศึึกษาควิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�ม้ีต่อกระบวินี้การตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองของ
เจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองในี้ท่ัาเร่อของประเทัศึไทัยโดยดำาเนิี้นี้การเก็บรวิบรวิมี
ข้อมูีลด้วิยแบบสอบถุามีจัากนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิต่างช้าติ	 จัำานี้วินี้	 400	 คนี้	 ด้วิยวิิธ้ิ์
เล่อกตัวิอย่างแบบตามีสะดวิก	 การวิิเคราะห์์ข้อมูีลเชิ้งปริมีาณ	 ใช้้สถิุติพื่รรณนี้า	
ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล้�ย	และค่าเบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	
	 ผลการศึึกษาพื่บว่ิา	1)	แรงจูังใจัผลักดันี้ท้ั�สำาคัญของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	
ค่อ	ควิามีต้องการควิามีสมีบูรณ์ในี้ช้้วิิตและเก้ยรติภูมิีและควิามีต้องการเร้ยนี้รู้และ
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เห็์นี้วัิฒนี้ธิ์รรมีให์ม่ี	ๆ		2)	แรงจูังใจัด้านี้ปัจัจััยดึงดูดท้ั�สำาคัญ	ได้แก่	ควิามีเป็นี้มิีตร
ของคนี้ไทัย	 แห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิม้ีให้์เล่อกห์ลากห์ลายบนี้ท่ัาเร่อแวิะพัื่กและม้ีสถุานี้ท้ั�
สำาคัญทัางประวัิติศึาสตร์/และวัิฒนี้ธิ์รรมี	3)	ควิามีพึื่งพื่อใจัต่อกระบวินี้การตรวิจั
คนี้เข้าเม่ีองในี้ท่ัาเร่อของประเทัศึไทัย	พื่บว่ิา	โดยรวิมีนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิคอ่นี้ข้างพึื่งพื่อใจั
กับกระบวินี้การเห์ล่าน้ี้�	โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง	3	อันี้ดับแรก	ค่อ	ด้านี้กายภาพื่และสิ�ง
แวิดล้อมีของสถุานี้ท้ั�	รองลงมีา	ด้านี้กระบวินี้การให้์บริการและด้านี้บุคลากร	ตามี
ลำาดับ	งานี้วิิจััยน้ี้�ได้ให้์ข้อเสนี้อแนี้ะท้ั�เป็นี้ประโยช้น์ี้ต่อการวิางแผนี้เพ่ื่�อส่งเสริมีการ
ท่ัองเท้ั�ยวิทัางด้านี้เร่อสำาราญของประเทัศึไทัยในี้อนี้าคต	
คำาสำาคัญ :	แรงจูังใจัผลักดันี้และดึงดูด;	นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ;	ท่ัาเร่อแวิะพัื่ก

Abstract
	 Studies	 about	 travel	motivations	 are	 important	 to	 tourism	
planning	both	at	city	and	country	levels.	However,	this	topic	in	relation	
to	cruise	tourism	is	still	limited.	This	research,	therefore,	aims	to	1)	
to	study	the	attraction	factors	of	Thailand	from	the	perspective	of	
cruise	 tourists	 and	 2)	 to	 investigate	 tourist	 satisfactions	 on	 the	
immigration	process	of	Thailand’s	ports.	The	study	used	a	questionnaire	
survey	 to	 collect	 data	 from	 400	 tourists	 through	 a	 convenience	
sampling.	Data	analysis	was	undertaken	by	using	descriptive	statistics	
such	as	percentage,	mean	and	standard	deviation.
	 The	study	found	that	1)	major	push	motivations	were	motives	
related	to	perfection	in	life	and	dignity,	and	learning	new	things	and	
cultures	2)	major	push	motivations	were	related	to	Thai	friendliness,	
a	wide	range	of	tourist	attractions,	and	historical/cultural	landmarks		
3)	satisfactions	with	the	immigration	process	in	Thai	ports	were	found	
to	be	relatively	high	with	these	processes.	In	particular,	the	first	three	
satisfied	attributes	were	physical	and	environmental	aspects	of	the	
facility,	service	processes,	and	personnel	respectively.This	research	
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provides	useful	recommendations	for	planning	to	promote	Thailand’s	
cruise	tourism	in	the	future.
Keywords :	Motivation	Drive	and	Attract;	Cruise	Ship	Tourists;	Port	

Stopover		

บทนำา
	 การท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญม้ีการเติบโตอย่างต่อเน่ี้�องจัากสถิุติจัำานี้วินี้นัี้กท่ัอง
เร่อสำาราญตั�งแต่ปี	ค.ศึ.	1990	จันี้ถึุงปัจัจุับันี้	พื่บว่ิา	จัำานี้วินี้นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
ม้ีอัตราการเติบโตอยา่งต่อเน่ี้�องในี้ทุักภูมิีภาคโดยเกินี้ครึ�งเป็นี้กลุ่มีนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิจัาก
อเมีริกา	รองลงมีา	เป็นี้กลุ่มียโุรปและม้ีการคาดการณ์แนี้วิโน้ี้มีท้ั�จัะเติบโตต่อไปในี้
อนี้าคต	 แม้ีว่ิาจัะเผชิ้ญกับวิิกฤติเศึรษฐกิจั	 ภัยธิ์รรมีช้าติ	 โรคระบาด	 ห์ร่อแม้ีแต่
อุบัติเห์ตุจัากเร่อสำาราญ	 	 แม้ีว่ิาจัำานี้วินี้นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญในี้ทัว้ิปเอเช้้ยม้ี
จัำานี้วินี้ไม่ีมีากนัี้กห์ากเปร้ยบเท้ัยบกับภูมิีภาคห์ลักอ่�นี้	 ๆ	 ห์ากพิื่จัารณาอัตราการ
เติบโต	พื่บว่ิา	ม้ีการเติบโตอย่างรวิดเร็วิจัากข้อมูีลของ	PATA	(2010)	และ	CLIA	
(2014)	พื่บว่ิา	ในี้ปี	ค.ศึ.	2010	สัดส่วินี้จัำานี้วินี้ผู้โดยสารท้ั�เดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิโดย
เร่อสำาราญม้ีเพ้ื่ยงแค่ร้อยละ	2.4	และเพิื่�มีขึ�นี้มีาเป็นี้ร้อยละ	3.3	และ	4.4	ในี้ปี	ค.ศึ.	
2013	 และ	 2014	 ตามีลำาดับ	 แสดงให้์เห็์นี้ศัึกยภาพื่ของภูมีิภาคเอเช้้ยต่อ
อุตสาห์กรรมีเร่อสำาราญ	ควิามีน่ี้าสนี้ใจัของเส้นี้ทัางการล่องเร่อระยะทัางระห์ว่ิาง
ท่ัาเร่อท้ั�เข้าถึุงได้ง่ายตลอดปีสามีารถุล่องเร่อในี้เส้นี้ทัางเอเช้้ยได้ทุักฤดูกาล	สะท้ัอนี้
ให้์เห็์นี้ภาพื่ว่ิาภูมิีภาคน้ี้�จัะม้ีบทับาทัสำาคัญในี้ธุิ์รกิจัเร่อสำาราญในี้อนี้าคตอันี้ใกล้น้ี้�
และเปน็ี้โอกาสของเอเช้้ยในี้การพื่ฒันี้าเม่ีองท่ัาต่าง	ๆ 	เพ่ื่�อการรองรบัการขยายตัวิ
ของตลาดและเป็นี้การสร้างและกระจัายรายได้ให้์กับท่ัาเร่อและจุัดแวิะพัื่กท่ัาเร่อ
ต่าง	ๆ	ในี้ภูมิีภาคเอเช้้ย	(การท่ัองเท้ั�ยวิแห่์งประเทัศึไทัย,	2561)
	 ประเทัศึไทัยถุ่อได้ว่ิาเป็นี้ประเทัศึยอดนิี้ยมีอันี้ดับต้นี้	ๆ 	ท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิทัั�วิโลก
ให้์ควิามีสนี้ใจัในี้แห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิ	ผู้คนี้เป็นี้มิีตร	อาห์ารท้ั�อร่อยม้ีควิามีห์ลากห์ลาย	
แห์ล่งทัรัพื่ยากรทัางธิ์รรมีช้าตท้ิั�สวิยงามี	คา่ครองช้้พื่ท้ั�ไม่ีแพื่ง	จึังทัำาให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
ให้์ควิามีสนี้ใจัท้ั�จัะเล่อกเส้นี้ทัางทั่องเท้ั�ยวิประเทัศึไทัยเป็นี้จุัดแวิะพื่ักในี้การทั่อง
เท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	เน่ี้�องจัากประเทัศึไทัยม้ีพ่ื่�นี้ท้ั�ติดกับทัะเลจึังทัำาให้์ม้ีศัึกยภาพื่ด้านี้
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การท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	ม้ีจุัดแวิะพัื่ก	(Port	of	Call)	ท้ั�ได้รับควิามีนิี้ยมีอย่างมีาก		
โดยเร่อท้ั�ให้์บริการในี้เอเช้้ยและแปซิึ่ฟิกจัำานี้วินี้	62	ลำา	ซึึ่�งม้ีเส้นี้ทัางของเร่อสำาราญ
ท้ั�เข้ามีาแวิะเยอ่นี้ประเทัศึไทัยม้ีวัิตถุุประสงค์ในี้การแวิะเย่อนี้	2	ลักษณะ	ค่อ	เป็นี้
เม่ีองท่ัาแวิะผ่านี้	(Transit	Port	ห์ร่อ	Port	of	Call)	โดยแวิะเท้ัยบท่ัาประมีาณ	
8-48	ชั้�วิโมีง	และเป็นี้ท่ัาเร่อห์ลัก	(Turnaround	Port	ห์ร่อ	Home	Port)	ค่อ	เป็นี้
ท่ัาเร่อศูึนี้ยก์ลางในี้การเปล้�ยนี้ถุ่ายผู้โดยสาร	(ไพื่ฑูิรย	์มีนี้ต์พื่านี้ทัอง	และ	เทิัดช้าย	
ช่้วิยบำารุง,	2558)	ซึึ่�งแห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิให้์ควิามีสนี้ใจั	ได้แก่	 วัิดพื่ระ
แก้วิ	วัิดโพื่ธิิ์�	ห์าดป่าตอง	วัิดฉลอง	อ่าวิพัื่งงา	และการล่องเร่อท้ั�แม่ีนี้ำ�าเจ้ัาพื่ระยา	
นี้อกจัากน้ี้�ยงัม้ีเร่อสำาราญท้ั�เข้ามีาในี้ลกัษณะเปน็ี้แบบจุัดเริ�มีต้นี้และจัดุสุดท้ัายของ											
ทัริประยะสั�นี้	(Turn-Around	Port)	ซึึ่�งเส้นี้ทัางแวิะพัื่กของเร่อ	ค่อ	1)	ท่ัาเร่อแห์ลมี
ฉบังและเกาะสมุีย	ม้ีปริมีาณเร่อเท้ัยบท่ัากว่ิา	8,118	ลำา	ม้ีเส้นี้ทัางเร่อท้ั�มีาแวิะพัื่ก
และเป็นี้เส้นี้ทัางเร่อไปยังประเทัศึอ่�นี้	 เช่้นี้	 จัากท่ัาเร่อแห์ลมีฉบังไปยังประเทัศึ
กัมีพูื่ช้า	แวิะเกาะฟู้ก๊วิกในี้เว้ิยดนี้ามี	แวิะเกาะสมุีย	แล้วิมีาจับท้ั�ท่ัาเร่อแห์ลมีฉบัง	
ห์ร่อจัากทั่าเร่อแห์ลมีฉบังไปแวิะเกาะสมีุย	 ไปจับท้ั�ประเทัศึสิงคโปร์	 (ท่ัาเร่อ
แห์ลมีฉบัง,	2562)	2)	 ท่ัาเร่อภูเก็ตอยู่ในี้ทัะเลอันี้ดามัีนี้	 เป็นี้ท่ัาเร่อสินี้ค้าทัั�วิไปท้ั�
ให์ญ่ท้ั�สุดในี้ช้ายแดนี้ฝัึ�งอันี้ดามัีนี้	 โดยเร่อสำาราญจัะจัอดท้ั�ท่ัาห์าดป่าตอง	 ท่ัาเร่อ
นี้ำ�าลึก	อ่าวิมีะขามี	ซึึ่�งบริษัทัเร่อสำาราญท้ั�พื่านัี้กท่ัองเท้ั�ยวิมีาแวิะพัื่กและท่ัองเท้ั�ยวิ
ยังท่ัาเร่อภูเก็ต	เช่้นี้	บริษัทัเร่อ	Royal	Caribbian	Cruises,	Princess	Cruises,	
Dream	Cruise	เป็นี้ต้นี้	(สุมีาล้	สุขดานี้นี้ท์ั,	2561)	3)	ท่ัาเร่อกรุงเทัพื่	ห์ร่อท้ั�เร้ยก
ว่ิา	ท่ัาเร่อคลองเตย	เป็นี้ท่ัาเร่อห์ลักของประเทัศึไทัยท้ั�ม้ีควิามีสำาคัญและม้ีสายเดินี้
เร่อมีาแวิะพัื่ก	บริษัทัเร่อท้ั�มีาใช้้บริการ	 ค่อ	Princes	Cruise,	Carnival,	Costa	
Victoria	จัะเดินี้เร่อเป็นี้เวิลา	4	 ค่นี้	 ในี้การเดินี้ทัางเพ่ื่�อไปยังจุัดห์มีายปลายทัาง	
เช่้นี้	 ส้ห์นุี้วิิลประเทัศึกัมีพูื่ช้า	 ฟูก๊วิกในี้เว้ิยดนี้ามี	 และเกาะสมีุยประเทัศึไทัย	 ซึึ่�ง
บทับาทัการเป็นี้ท่ัาเร่อห์ลัก	 (Homeport)	ของไทัยยังม้ีน้ี้อย	 เพื่ราะยังติดปัญห์า
ด้านี้โครงสร้างพ่ื่�นี้ฐานี้การตลาดประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์	การตรวิจัคนี้เข้าเม่ีอง	ด้านี้ศุึลกากร	
และด้านี้กฎีห์มีาย	จึังเป็นี้ท้ั�มีาทัำาให้์ผู้วิิจััยต้องการศึึกษาควิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่ัอง
เท้ั�ยวิในี้กระบวินี้การตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองในี้ท่ัาเร่อไทัย	
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	 ถึุงแม้ีว่ิาประเทัศึไทัยจัะยงัไม่ีม้ีท่ัาเร่อห์ลกัห์ร่อเสน้ี้ทัางท่ัองเท้ั�ยวิทัางดา้นี้เร่อ
สำาราญขนี้าดให์ญ่ท้ั�เป็นี้ของตนี้เอง	 ม้ีเพ้ื่ยงจุัดแวิะพัื่กระห์ว่ิางทัาง	 ห์ร่อเป็นี้ส่วินี้
ห์นึี้�งของรายการท่ัองเท้ั�ยวิของเร่อท้ั�มีาแวิะพัื่ก	ทัำาให้์การศึึกษาเร่�องการท่ัองเท้ั�ยวิ
เร่อสำาราญในี้ประเทัศึไทัยอาจัศึึกษาไม่ีได้ลุ่มีลึกเท่ัาท้ั�ควิรเพ้ื่ยงแต่งานี้วิิจััยน้ี้�เห็์นี้
ว่ิา	 เม่ี�อประเทัศึไทัยเป็นี้จุัดแวิะพัื่กระห์ว่ิางทัาง	 และเป็นี้ห์นึี้�งในี้เส้นี้ทัางการท่ัอง
เท้ั�ยวิของเร่อสำาราญระดับโลกควิรมี้งานี้วิิจััยท้ั�ศึึกษาในี้ขอบเขตท้ั�จัำากัดน้ี้�	 เพ่ื่�อ
ประโยช้น์ี้ในี้การพัื่ฒนี้าประเทัศึไทัยให้์เป็นี้ห์นึี้�งในี้สถุานี้ท้ั�	ห์ร่อจุัดแวิะพัื่กของเร่อ
สำาราญระดับโลกท้ั�ควิรห์ยุดแวิะพัื่กท่ัองเท้ั�ยวิ	 ซึึ่�งยุทัธิ์ศึาสตร์การส่งเสริมีการท่ัอง
เท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	พื่.ศึ.	2561-2570	โดยการเล็งเห็์นี้ควิามีสำาคัญของการท่ัองเท้ั�ยวิ
เร่อสำาราญของรัฐบาลไทัย	(กระทัรวิงการท่ัองเท้ั�ยวิและก้ฬา,	2561)
	 อย่างไรก็ตามี	 การศึึกษาเร่�องแรงจูังใจัในี้การทั่องเท้ั�ยวิเป็นี้เร่�องสำาคัญเพ่ื่�อ
การวิางแผนี้ด้านี้การท่ัองเท้ั�ยวิทัั�งในี้ระดับจัังห์วัิดและระดับประเทัศึได้	แต่ทัว่ิางานี้
วิิจััยเร่�อง	 แรงจูังใจัในี้การท่ัองเท้ั�ยวิทัางเร่อสำาราญ	 ยังม้ีไม่ีมีากนัี้กและอาจัทัำาให้์
ขาดโอกาสส่งเสริมีการท่ัองเท้ั�ยวิประเภทัน้ี้�ในี้อนี้าคต	 ด้วิยเห์ตุน้ี้�ผู้วิิจััยจึังเล็งเห็์นี้
ควิามีสำาคัญของการศึึกษางานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิกับแรงจูังใจัผลักดันี้และดึงดูดของนัี้ก
ท่ัองเท้ั�ยวิด้านี้เร่อสำาราญในี้เขตประเทัศึไทัย	 ผู้วิิจััยทัำาการศึึกษาเพ่ื่�อจัะได้นี้ำาผล
งานี้ไปใช้้เป็นี้ประโยช้น์ี้ต่อทัั�งภาครัฐและภาคธุิ์รกิจั	 ผู้ประกอบการทัางการทั่อง
เท้ั�ยวิ	อันี้จัะเป็นี้แนี้วิทัางในี้การวิางแผนี้พัื่ฒนี้าและการส่งเสริมีทัางการตลาดของ
การท่ัองเท้ั�ยวิจุัดแวิะพัื่กเร่อสำาราญในี้ประเทัศึไทัยเพ่ื่�อให้์สามีารถุตอบสนี้องควิามี
ต้องการของลูกค้าช้าวิต่างช้าติท้ั�เดินี้ทัางมีาแวิะพัื่กในี้แห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิของ
ประเทัศึไทัย	 ห์ากงานี้วิิจััยเร่�องน้ี้�จัะมี้ประโยช้น์ี้ต่อประเทัศึช้าติและการตลาด
ทัางการท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญไม่ีมีากก็น้ี้อย		

วัตถุประสงค์
	 1)	 	 ศึึกษาแรงจูังใจัผลักดันี้และดึงดูดของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิต่างช้าติในี้การ
ท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญในี้เขตประเทัศึไทัย	
	 2)	 	 เพ่ื่�อศึึกษาควิามีพื่ึงพื่อใจัของนี้ักท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�ม้ีต่อกระบวินี้การตรวิจัคนี้
เข้าเม่ีองของเจ้ัาห์น้ี้าท้ั�ตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองในี้ท่ัาเร่อของประเทัศึไทัย
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แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 
 1) แรงจูงใจ
	 เกรย์	 (Gray,	 1970)	 กล่าวิถึุง	 แรงจูังใจั	 2	 ช้นิี้ด	 ของนี้ักเดินี้ทัาง	 ได้แก่	
แรงจูังใจัประเภทัโห์ยห์าแสงแดด	 (sunlust)	 และแรงจูังใจัประเภทัโห์ยห์าควิามี
แปลกให์ม่ี	(wanderlust)	เกรย์	อธิิ์บายแรงจูังใจัประเภทั	sunlust	ห์มีายถึุง	ควิามี
ต้องการท้ั�จัะไปในี้ท้ั�ท้ั�ม้ีควิามีแตกต่างจัากถิุ�นี้ท้ั�อยูป่ระจัำาของตัวิเอง	แดนี้น์ี้	(Dann,	
1977)	ศึึกษาแรงจูังใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิด้วิยการวิิเคราะห์์ทััศึนี้คติของกลุ่มีตัวิอยา่ง
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�ไปท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�เกาะบาร์เบโดส	 และได้จัำาแนี้กแรงจูังใจัออกเป็นี้	
2	ช้นิี้ด	ค่อ	แรงจูังใจัในี้สภาวิะไร้บันี้ทััดฐานี้	(anomie)	และแรงจูังใจัการเพิื่�มีพูื่นี้
ควิามีภาคภูมิีใจัในี้ตัวิเอง	(ego-enhancement)	แรงจูังใจัประเภทั	anomie	เกิด
จัากการท้ั�คนี้เราตอ้งการควิามีรกัควิามีเอน็ี้ดูจัากผู้อ่�นี้และเกดิจัากควิามีตอ้งการท้ั�
จัะติดต่อส่�อสารกับผู้อ่�นี้	ปัจัจััยดึง	จึังเป็นี้แรงจูังใจัท้ั�เกิดจัากการชั้กนี้ำาห์ร่อกระตุ้นี้
จัากตัวิแห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิไม่ีใช่้เกิดจัากควิามีต้องการภายในี้ตัวิของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเอง	
และ	Crompton	(1979)	เขาค้นี้พื่บแรงจูังใจั	9	ช้นิี้ดจัากกลุ่มีตัวิอย่างจัำานี้วินี้	39	
คนี้	ท้ั�อาศัึยอยูใ่นี้เม่ีอง	College	Station	ในี้รัฐเท็ักซัึ่ส	และย่านี้	Greater	Boston	
ในี้รัฐแมีสซึ่าจัูเซ็ึ่ต	 การวิิจััยดังกล่าวิ	 เป็นี้การวิิจััยเชิ้งคุณภาพื่โดยผู้วิิจััยทัำาการ
วิิเคราะห์์แรงจูังใจัของกลุ่มีตัวิอย่างด้วิยการวิิเคราะห์์ตอบของกลุ่มีตัวิอย่าง	 และ
พื่บว่ิา	ม้ีแรงจูังใจัประเภทัปัจัจััยผลัก	7	ปัจัจััย	ได้แก่	1)	การสำารวิจัตัวิเอง		2)	การ
ประเมิีนี้ตัวิเอง	3)	การผ่อนี้คลาย	4)	ควิามีต้องการควิาม้ีห์น้ี้าม้ีตา	5)	การถุดถุอย	
6)	การกระชั้ยควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ในี้กลุ่มีครอบครัวิห์ร่อญาติมิีตร	7)	ควิามีต้องการสร้าง
เสริมีสัมีพัื่นี้ธิ์ภาพื่ทัางสังคมี	 	 ส่วินี้แรงจูังใจัประเภทัปัจัจััยดึงซึึ่�งเป็นี้แรงจูังใจัด้านี้
ปัจัจััยดึงทัางวัิฒนี้ธิ์รรมี	ได้แก่	1)	ควิามีแปลกให์ม่ี	(novelty)	และ	2)	ควิามีต้องการ
ควิามีรู้	
	 Heesub	han	(2017)	ศึึกษาเร่�อง	บทับาทัของแรงจูังใจัในี้การเดินี้ทัางล่อง
เร่อท้ั�ห์รูห์ราควิามีพึื่งพื่อใจัและการม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การสร้างควิามีภักด้ของนัี้กเดินี้
ทัาง	พื่บวิา่	พื่ฤตกิรรมีห์ลงัการซ่ึ่�อทััวิร์เร่อสำาราญของนี้กัเดินี้ทัางห์รหู์ราการศึึกษา
ในี้ปัจัจุับันี้ได้พื่ยายามีทัดสอบควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางแรงจูังใจัในี้การเดินี้ทัางด้วิย
เร่อสำาราญและควิามีพื่ึงพื่อใจั	 ควิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กเดินี้ทัางม้ีควิามีสำาคัญสูงสุด
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ในี้การสร้างควิามีภักด้ ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์น้ี้�แข็งแกร่งขึ�นี้เม่ี�อระดับการม้ีส่วินี้ร่วิมีของ
นัี้กล่องเร่อห์รูอยูใ่นี้ระดับสูง 
	 Yingchao	 Zhang	 (2018)	 ศึึกษาเก้�ยวิกับแรงจูังใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อ
สำาราญในี้เม่ีองซึ่านี้ย่า	แรงผลักดันี้อันี้ยิ�งให์ญ่เก้�ยวิกับการท่ัองเท้ั�ยวิอุตสาห์กรรมี
เร่อสำาราญได้ก่อตัวิเป็นี้เศึรษฐกิจัการท่ัองเท้ั�ยวิให์ม่ีพื่ร้อมีโอกาสท้ั�น่ี้าสนี้ใจั เพ่ื่�อ
วิิเคราะห์์ข้อมูีลค้นี้ห์าแรงจูังใจัเจ็ัดประการสำาห์รับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิล่องเร่อในี้
ปัจัจุับันี้ ผลการวิิจััยพื่บว่ิา	ตลาดการล่องเร่อในี้ซึ่านี้ย่า	การกระจัายพื่อร์ตการล่อง
เร่อท้ั�ห์ลากห์ลาย เพิื่�มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ิการท่ัองเท้ั�ยวิล่องเร่อ และเพิื่�มีแคมีเปญ
การตลาดการทั่องเท้ั�ยวิล่องเร่อ การกระจัายพื่อร์ตการล่องเร่อ เพิื่�มีคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ิการท่ัองเท้ั�ยวิล่องเร่อ และเพิื่�มีแคมีเปญการตลาดการท่ัองเท้ั�ยวิล่อง
เร่อ การกระจัายพื่อร์ตการล่องเร่อ เพิื่�มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ิการท่ัองเท้ั�ยวิล่องเร่อ และ
เพิื่�มีแคมีเปญการตลาดการท่ัองเท้ั�ยวิล่องเร่อ
 2) ความพึงพอใจ
	 Shelly	อ้างโดย	ประกายดาวิ	(2536)	ได้เสนี้อแนี้วิคิดเก้�ยวิกับควิามีพึื่งพื่อใจั	
ว่ิาควิามีพึื่งพื่อใจัเป็นี้ควิามีรู้สึกสองแบบของมีนีุ้ษย์	 ค่อ	 ควิามีรู้สึกทัางบวิกและ	
ควิามีรู้สึกทัางลบ	ควิามีรู้สึกทัางบวิกเป็นี้ควิามีรู้สึกท้ั�เกิดขึ�นี้แล้วิจัะทัำาให้์เกิดควิามี
สุข	ควิามีสุขน้ี้�เป็นี้ควิามีรู้สึกท้ั�แตกต่างจัากควิามีรู้สึกทัางบวิกอ่�นี้	ๆ 	กล่าวิค่อ	เป็นี้
ควิามีรู้สึกท้ั�ม้ีระบบย้อนี้กลับควิามีสุขสามีารถุทัำาให้์เกิดควิามีรู้สึกทัางบวิกเพิื่�มีขึ�นี้
ได้อ้ก	
	 อัศึวิินี้		แสงพิื่กุล,	(2560)	ศึึกษาเร่�อง	“การศึึกษาผลของควิามีพึื่งพื่อใจัของ
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิยุโรปท้ั�ม้ีต่อควิามีภักด้ต่อจุัดห์มีายปลายทัางการท่ัองเท้ั�ยวิในี้
จัังห์วัิดภูเก็ต”		ตลาดนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิยุโรปเป็นี้ตลาดนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิต่างประเทัศึท้ั�
สำาคัญตลาดห์นึี้�งของจัังห์วัิดภูเก็ต	 พื่บว่ิา	 ควิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิในี้ด้านี้
สิ�งแวิดล้อมีทัางธิ์รรมีช้าติ	 วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ัองถิุ�นี้	 และ	 ควิามีปลอดภัย	 ม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อ
ควิามีภักด้ต่อจุัดห์มีายปลายทัางการท่ัองเท้ั�ยวิของจัังห์วัิดภูเก็ตอย่างม้ีนัี้ยสำาคัญ
ทัางสถิุติ	
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 กรอบแนี้วิคิดในี้การวิิจััย	(Conceptual	Framework)	เร่�อง	แรงจูังใจัผลักดันี้
และดึงดูดของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิในี้การท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญในี้เขตประเทัศึไทัยนัี้�นี้	มีา
จัากการทับทัวินี้วิรรณกรรมีเก้�ยวิกับทัฤษฎ้ีแรงจูังใจัการท่ัองเท้ั�ยวิ	และงานี้วิิจััยท้ั�
เก้�ยวิข้อง	
	 จัากการทับทัวินี้วิรรณกรรมีผู้วิิจััยนี้ำามีาประยุกต์เพ่ื่�อใช้้เป็นี้กรอบแนี้วิคิด
สำาห์รับการวิิจััยในี้ครั�งน้ี้�	ตามีแนี้วิคิดการวิิจััย	ดังรูปภาพื่ท้ั�	1

ฃ

รูปภาพท่ี 1	กรอบแนี้วิคิดการวิิจััย

วิธีการวิจัย
	 ประช้ากร	ค่อ	นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิตา่งช้าติอาย	ุ20	ปีขึ�นี้ไป	ท้ั�เดินี้ทัางมีากบัเร่อ
สำาราญและแวิะพื่ัก	ณ	 ท่ัาเร่อในี้ประเทัศึไทัย	 ใช้้วิิธ้ิ์การสุ่มีเล่อกตัวิอย่างแบบไมี่

ลำักษณะประชากร

• เพศึ

• อายุ

• ระดับการศึ่กษา

• สัญชาติ

• รายได้

แรงจ้งใจผลำักดันแลำะดึงด้ด

ปัจจัยผลำักดัน

- ความต้องการเติมเต็มในชีวิตและเกียรติภูมิ

- ความต้องการเรียนรู้และเห็นวัฒนธิรรมใหม่

- ความต้องการทางด้านอารมณ์์มากระตุ้น

- ความต้องการหลีกหนีความจำาเจ

ปัจจัยดึงด้ด

- สิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานและคนไทยเป็นมิตร

- ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวยังท่าเรือแวะพัก

- ราคาสินค้าราคาถูก

ความพัึงพัอใจขั้องนักท่องเที�ยวต่อ

กระบวนการตรวจคนเขั้้าเมือง

-  ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

-  กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

-  ด้านบุคคล  
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ทัราบควิามีน่ี้าจัะเป็นี้	เน่ี้�องจัากไม่ีทัราบจัำานี้วินี้ประช้ากรนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
อย่างแน่ี้ชั้ด	ผู้วิิจััยได้กำาห์นี้ดกลุ่มีตัวิอย่างในี้การศึึกษาครั�งน้ี้�	ค่อ	นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อ
สำาราญท้ั�เดินี้ทัางมีายังท่ัาเร่อแวิะพัื่กของประเทัศึไทัย	 4	 แห่์ง	 ได้แก่	 ท่ัาแวิะพัื่ก
แห์ลมีฉบัง	จัังห์วัิดช้ลบุร้	ท่ัาเร่อแวิะพัื่กคลองเตย	กรุงเทัพื่มีห์านี้คร	ท่ัาเร่อแวิะพัื่ก
ภูเก็ต	จัังห์วัิดภูเก็ต	และท่ัาเร่อแวิะพัื่กเกาะสมุีย	จัังห์วัิดสุราษฎีร์ธิ์าน้ี้	โดยเล่อกวิิธ้ิ์
การสุ่มีตัวิอย่างแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	กำาห์นี้ดขนี้าดกลุ่มีตัวิอย่าง
โดยคำานี้วิณจัากสูตรของ	 Conhran	 (1953)	 จัากการคำานี้วิณขนี้าดกลุ่มีตัวิอย่าง
เท่ัากับ	384.16	เพ่ื่�อควิามีสะดวิกของผู้วิิจััยจัากจัำานี้วินี้กลุ่มีตัวิอย่างสามีารถุเก็บ
ได้	400	คนี้	เน่ี้�องจัากข้อมูีลจัากบทัสัมีภาษณ์ของ	อธิิ์บด้กรมีเจ้ัาท่ัา	ม้ีเร่อ	393	ลำา	
ม้ีจัำานี้วินี้นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิราวิ	ๆ	441,600	คนี้		(จิัรุตม์ี	วิิศึาลจิัตร,	อธิิ์บด้กรมีเจ้ัาท่ัา,	
2562)	ผู้วิิจััยจึังเล่อกการสุ่มีเก็บข้อมูีล	โดยการแบ่งโควิต้าในี้การแจักแบบสอบถุามี
ให้์กลุ่มีนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	ท่ัาเร่อละ	100	ชุ้ด	ม้ีขั�นี้ตอนี้การแจักโดยวิิธ้ิ์การ
แบบบังเอิญแก่นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิของแต่ละท่ัาเร่อเพ่ื่�อให้์ได้	100	ชุ้ดตามีกำาห์นี้ด	ในี้ช่้วิง
เด่อนี้พื่ฤศึจิักายนี้-เมีษายนี้	2562	
	 การตรวิจัสอบคณุภาพื่เคร่�องม่ีอ	ข้อควิามีในี้แบบสอบถุามีสรา้งขึ�นี้ภายห์ลัง
จัากท้ั�ผู้วิิจััยทับทัวินี้วิรรณกรรมีทัั�งทัฤษฎ้ีท้ั�เก้�ยวิข้องและงานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้องแล้วิ
จึังสร้างข้อคำาถุามีท้ั�สะท้ัอนี้ถึุงตัวิแปรทักุตัวิในี้การวิิจััยเร่�องน้ี้�	แบบสอบถุามีถุกูร่าง
ขึ�นี้เป็นี้ภาษาไทัยก่อนี้แล้วิจึังให้์ผู้เช้้�ยวิช้าญด้านี้ภาษาอังกฤษแปลแบบสอบถุามี
ออกเป็นี้ภาษาอังกฤษแล้วิให้์ผู้ทัรงคุณวุิฒิตรวิจัสอบควิามีถูุกต้องอ้กครั�งห์นึี้�งห์ลัง
จัากนัี้�นี้นี้ำาแบบสอบถุามีไปทัดสอบเบ่�องต้นี้กับกลุ่มีตัวิอย่างนี้ักท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิต่าง
ช้าติจัำานี้วินี้	30	คนี้	เพ่ื่�อทัดสอบควิามีเห์มีาะสมีของข้อควิามีในี้แบบสอบถุามี	ห์ลัง
จัากนัี้�นี้นี้ำาแบบสอบถุามีท้ั�ได้กลับค่นี้มีาลงรหั์สและวิิเคราะห์์ข้อมูีลโปรแกรมี
สำาเร็จัรูปทัางสถิุติ	เพ่ื่�อห์าค่าควิามีน่ี้าเช่้�อมัี�นี้ของสเกลท้ั�ใช้้วัิด	ซึึ่�งได้ค่าควิามีเช่้�อมัี�นี้
ท้ั�	.866	ซึึ่�งเป็นี้ค่าคะแนี้นี้	ควิามีเช่้�อมัี�นี้ในี้ระดับท้ั�ค่อนี้ข้างสูง	จึังถุ่อได้ว่ิาเป็นี้เคร่�อง
ม่ีอวิิจััยท้ั�ได้มีาตรฐานี้สามีารถุนี้ำาไปใช้้เก็บข้อมูีลจัริง	 แบบสอบถุามีแบ่งออกเป็นี้	
4	 ตอนี้	 ดังต่อไปน้ี้�	 1)	 คำาถุามีเก้�ยวิกับข้อมูีลทัั�วิไป	 2)	 คำาถุามีท้ั�วัิดแรงจูังใจัด้านี้
ปัจัจััยผลัก	3)	คำาถุามีท้ั�วัิดแรงจูังใจัด้านี้ปัจัจััยดึง	4)	คำาถุามีเก้�ยวิกับควิามีพึื่งพื่อใจั	
โดยกำาห์นี้ดค่าคะแนี้นี้แบบมีาตราส่วินี้ประมีาณค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	ท้ั�วัิด
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ระดับแรงจูังใจั	ได้แก่	เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง	เห็์นี้ด้วิย	ไม่ีแน่ี้ใจั	ไม่ีเห็์นี้ด้วิย	และไม่ีเห็์นี้
ด้วิยอยา่งยิ�ง	และการวิดัควิามีพื่งึพื่อใจั	5	ระดบั	ค่อ	มีากท้ั�สุด	มีาก	ปานี้กลาง	นี้อ้ย	
และน้ี้อยท้ั�สุด
	 การวิิเคราะห์์ข้อมูีล	 ผู้วิิจััยนี้ำาข้อมูีลท้ั�ได้รับกลับค่นี้จัากกลุ่มีตัวิอย่างท้ั�ได้รับ
การตรวิจัสอบเร้ยบร้อยแล้วิมีาบันี้ทึักข้อมูีลและวิิเคราะห์์ผลโดยใช้้โปรแกรมี
วิิเคราะห์์ทัางสถิุติ	 โดยสถิุติท้ั�ใช้้ในี้การวิิเคราะห์์ข้อมูีล	 ได้แก่	 สถิุติเชิ้งพื่รรณนี้า	
(Descriptive	 statistic)	 ใช้้วิิเคราะห์์ข้อมูีลเก้�ยวิกับสถุานี้ภาพื่ของผู้ตอบ
แบบสอบถุามีโดยใช้้ค่าสถิุติควิามีถุ้�	ร้อยละ	ค่าเฉล้�ยและส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิิเคราะห์์แรงจูังใจัปัจัจััยผลักดันี้ของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญท้ั�ม้ีต่อ
การเดินี้ทัางมีาแวิะพัื่กยังท่ัาเร่อแวิะพัื่กในี้เขตประเทัศึไทัย	ม้ีดังน้ี้�	

ตารางท่ี 1	 แสดงคา่เฉล้�ยแรงจังูใจัด้านี้ปัจัจััยผลักดันี้ของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
ในี้เขตประเทัศึไทัย

ลำาดับ ปัจจัยผลักดันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวเรือสำาราญ

X S.D. การแปลผล

1 ทัดลองอาห์ารไทัยยังสถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิยังท่ัาเร่อแวิะพัื่ก 4.45 .5990 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

2 พัื่กผ่อนี้ห์ย่อนี้ใจัยังสถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิยังท่ัาเร่อแวิะพัื่ก 4.40 .8165 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

3 เห็์นี้วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�แตกต่าง 4.32 .5860 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

4 แสวิงห์าควิามีแปลกให์ม่ี 4.30 .7915 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

5 เร้ยนี้รู้ประวัิติศึาสตร์วัิฒนี้ธิ์รรมีไทัย 4.29 .7261 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

6 ไปเยอ่นี้สถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�เพ่ื่�อนี้	ๆ	ไม่ีเคยไป 4.27 .5799 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

7 ห์ล้กห์น้ี้ควิามีจัำาเจั 4.25 .7915 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

8 เล่าประสบการณ์ให้์คนี้ทัางบ้านี้ฟัง 4.24 .7600 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

9 พื่บปะและทัำาควิามีรู้จัักกับคนี้ไทัย 4.21 .8361 เห็์นี้ด้วิยอย่างยิ�ง

10 ทัำาตามีควิามีฝัึนี้ท้ั�จัะได้มีาท่ัองเท้ั�ยวิประเทัศึไทัย 4.19 7582 เห็์นี้ด้วิย

11 ให้์รางวัิลกับตัวิเอง 4.17 	.6340 เห็์นี้ด้วิย

12 ฟื�นี้ฟูสุขภาพื่ 4.13 	.8927 เห็์นี้ด้วิย
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ลำาดับ ปัจจัยผลักดันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

เดินทางท่องเท่ียวเรือสำาราญ

X S.D. การแปลผล

13 ห์าควิามีบันี้เทิังยามีราตร้ 4.05 1.1304 เห็์นี้ด้วิย

14 สร้างควิามีภาคภูมิีใจัให้์กับตัวิเอง 4.00 1.0186 เห็์นี้ด้วิย

15

มีองห์าโอกาสทัางธุิ์รกิจัในี้สถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิยังท่ัาเร่อแวิะ

พัื่ก 3.96 	.8959 เห็์นี้ด้วิย

16 เสริมีสร้างควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ภายในี้ครอบครัวิ 3.95 .992 เห็์นี้ด้วิย

17 ท่ัองเท้ั�ยวิในี้ประเทัศึท้ั�ปลอดภัย 3.86 	.9795 เห็์นี้ด้วิย

18 เข้าไปม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้กิจักรรมีวัิฒนี้ธิ์รรมี 3.85 	.9650 เห็์นี้ด้วิย

19

แสวิงห์าควิามีต่�นี้เต้นี้ด้วิยการทัำากิจักรรมีผจัญภัย	ยัง

สถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิของท่ัาเร่อแวิะพัื่ก 3.82 	.8609 เห็์นี้ด้วิย

ค่าเฉล้�ยรวิมี 4.14 เห็์นี้ด้วิย

	 จัากตารางท้ั�	 1	 แรงจูังใจัปัจัจััยผลักท้ั�ทัำาให้์เกิดการเดินี้ทัางการวัิดแรงจูังใจั
ปัจัจััยผลัก	 วัิดด้วิยข้อควิามี	 19	 ข้อควิามี	 ซึึ่�งได้ม้ีการพัื่ฒนี้าขึ�นี้จัากการทับทัวินี้
วิรรณกรรมีและจัากทัฤษฎ้ีแรงจูังใจัทัางการท่ัองเท้ั�ยวิต่าง	ๆ 	จัากผลการวิิเคราะห์์
ด้วิยสถิุติเชิ้งพื่รรณนี้าเพ่ื่�อห์าคา่เฉล้�ยแสดงระดับควิามีสำาคัญของแรงจูังใจั	ประเภทั
ปัจัจััยผลกัท้ั�ผลักดันี้ให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญเดนิี้ทัางมีาทัอ่งเท้ั�ยวิและแวิะพื่กัในี้
เขตประเทัศึไทัย	ม้ีแรงจูังใจั	9	อย่าง	ท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	(ตั�งแต่	4.20	
ขึ�นี้ไป)	 พื่บว่ิา	 ห์ลังจัากท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิได้แวิะพัื่กท้ั�ท่ัาเร่อและมีาท่ัองเท้ั�ยวิตามีจุัด
แวิะพัื่กท้ั�ม้ีช่้�อเส้ยงของประเทัศึไทัย	ปัจัจััยผลักดันี้ท้ั�ม้ีผลต่อการตัดสินี้ใจัเล่อกเดินี้
ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญในี้เขตประเทัศึไทัยมีากท้ั�สุด	ค่อ	ทัดลองอาห์ารไทัย	ม้ี
ค่าเฉล้�ย	4.45	รองลงมีา	ค่อ	พัื่กผ่อนี้ห์ย่อนี้ใจั	ม้ีค่าเฉล้�ย	4.40	เห็์นี้วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�
แตกต่าง	 ม้ีค่าเฉล้�ย	 4.32	 แสวิงห์าควิามีแปลกให์มี่	 ม้ีค่าเฉล้�ย	 4.30	 เร้ยนี้รู้
ประวัิติศึาสตร์วัิฒนี้ธิ์รรมีไทัย	ม้ีค่าเฉล้�ย	4.29		และด้านี้อ่�นี้	ๆ	ตามีลำาดับ	

ตารางท่ี 1	 แสดงคา่เฉล้�ยแรงจังูใจัด้านี้ปัจัจััยผลักดันี้ของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
ในี้เขตประเทัศึไทัย	(ต่อ)
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล้�ยแรงจูังใจัด้านี้ปัจัจััยดึงดูดของประเทัศึไทัย	จัากมุีมีมีอง
ของนัี้กนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ

ลำำาดับ ปัจจัยดึงด้ดที�มีผลำต่อการตัดสินใจเลืำอก

เดินทางท่องเที�ยวเรือสำาราญ

X S.D. การแปลำผลำ

1 ความเป็นมิตรของคนไทย 4.19 .8940 เห็นด้วย

2 แหล่งท่องเท่ียวมีให้เลือกมากมาย ยังท่าเรือแวะพัก 4.17 .7250 เห็นด้วย

3 สถานท่ีสำาคัญทางประวัติศึาสตร์/และวัฒนธิรรม 4.01 .7657 เห็นด้วย

4 พนักงานบริการให้บริการอย่างมีคุณ์ภาพ 3.99 .8102 เห็นด้วย

5 มีวัดและวังท่ีมีช่ือเสียง 3.98 .7911 เห็นด้วย

6 โอกาสท่ีจะได้ซ้ือของ 3.96 .8617 เห็นด้วย

7 อาหารสะอาดและน่าล้ิมลอง 3.93 .7648 เห็นด้วย

8 ตลาดนำ้าและตลาดท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์์ของไทย 3.93 .8381 เห็นด้วย

9

หาดทราย ชายทะเลสถานท่ีตากอากาศึ เช่น ภูเก็ต พัทยา 

และเกาะสมุย 3.88 1.0155 เห็นด้วย

10 ไกด์ท้องถ่ินให้การต้อนรับและช่วยเหลือเป็นอย่างดี 3.82 .7510 เห็นด้วย

11 ราคาสินค้าต่าง ๆ มีราคาถูก 3.79 1.0375 เห็นด้วย

12 ประเทศึไทยมีทัศึนียภาพท่ีสวยงามและสะอาด 3.79 .8037 เห็นด้วย

13 สถานท่ีท่ีเคยเห็นมาในภาพยนตร์ 3.78 .8433 เห็นด้วย

14 สินค้าหัตถกรรมท้องถ่ินและของท่ีระล่ก 3.72 .8212 เห็นด้วย

15 การคมนาคมมีความสะดวก 3.63 .8373 เห็นด้วย

16 ส่ิงอำานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีครบครัน 3.57 .8377 เห็นด้วย

17 ความบันเทิงยามราตรี การแสดงสาวประเภทสอง 3.27 1.0348 ไม่แน่ใจ

ค่าเฉล่ียรวม 4.14 เห็นด้วย

	 จัากตารางท้ั�	2	ปัจัจััยดึงดูดให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญเดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิ
ยงัประเทัศึไทัยเร้ยงลำาดับของคา่เฉล้�ยจัากสำาคัญมีาก	(ค่าเฉล้�ย	3.40-4.19)	จันี้ถุงึ
สำาคัญปานี้กลาง	(ค่าเฉล้�ย	2.60-3.39)	ม้ีดังต่อไปน้ี้�		ควิามีเป็นี้มิีตรของคนี้ไทัย	ม้ี
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ค่าเฉล้�ย	4.19	รองลงมีา	ได้แก่	แห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิม้ีให้์เล่อกมีากมีาย	ม้ีค่าเฉล้�ย	4.17	
และเร้ยงลำาดับลงมีา	ได้แก่	สถุานี้ท้ั�สำาคัญทัางประวัิติศึาสตร์/และวัิฒนี้ธิ์รรมี	ม้ีค่า
เฉล้�ย	 4.01	 พื่นัี้กงานี้บริการให้์บริการอย่างม้ีคุณภาพื่	 ม้ีวัิดและวัิงท้ั�ม้ีเช่้�อเส้ยง	
โอกาสท้ั�จัะได้ซ่ึ่�อของอาห์ารสะอาดและน่ี้าลิ�มีลอง	 ตลาดนี้ำ�าและตลาดท้ั�ม้ีควิามี
เป็นี้เอกลักษณ์ของไทัย	ห์าดทัราย	ช้ายทัะเลสถุานี้ท้ั�ตากอากาศึ	เช่้นี้	ภูเก็ต	พัื่ทัยา	
และเกาะสมุีย	ไกด์ท้ัองถิุ�นี้ให้์การต้อนี้รับและช่้วิยเห์ล่อเป็นี้อย่างด้	ราคาสินี้ค้าต่าง	
ๆ	ม้ีราคาถูุก	ประเทัศึไทัยม้ีทััศึน้ี้ยภาพื่ท้ั�สวิยงามีและสะอาด	สถุานี้ท้ั�ท้ั�เคยเห็์นี้มีา
ในี้ภาพื่ยนี้ตร์	สินี้ค้าหั์ตถุกรรมีท้ัองถิุ�นี้และของท้ั�ระลึก	การคมีนี้าคมีม้ีควิามีสะดวิก	
และปัจัจััยท้ั�ม้ีควิามีสำาคัญมีากลำาดับสุดท้ัาย	ค่อ	สิ�งอำานี้วิยควิามีสะดวิกพ่ื่�นี้ฐานี้ท้ั�
ครบครันี้	

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล้�ยรวิมีระดับควิามีคิดเห็์นี้ต่อควิามีพึื่งพื่อใจัในี้การใช้้
บริการด่านี้ตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองในี้ส่วินี้ของท่ัาเร่อสำาราญ

ลำำาดับ ระดับความคิดเห็นต่อความพัึงพัอใจ

ในการใช้บริการด่านตรวจคนเขั้้าเมือง

การแปลำผลำ

1 ปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสถานที่ ความ

สะอาด และสิ่งอำานวยความสะดวก

3.74 มาก

2 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มเอกสาร ขั้น

ตอน และการเตรียมเอกสาร

3.68 มาก

3 ปัจจัยด้านบุคลากร เช่น บุคลิกภาพ ความสุภาพ และความ

ซื่อสัตย์

3.72 ปานกลาง

รวม 3.71 มาก

	 จัากตารางท้ั�	3	พื่บวิา่	ปัจัจััยควิามีพื่งึพื่อใจัห์ลงัจัากท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
เดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิในี้เขตประเทัศึไทัยและได้ใช้้บริการด่านี้ตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองท้ั�
ท่ัาเร่อของประเทัศึไทัย	 ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัต่อกระบวินี้การตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองในี้
ภาพื่รวิมี	ทัั�ง	3	ด้านี้	ม้ีค่าเฉล้�ยรวิมี	3.71	ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัในี้ระดับมีาก	เม่ี�อแยก
เป็นี้รายได้	พื่บว่ิา	สิ�งท้ั�ทัำาให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิพึื่งพื่อใจัมีากท้ั�สุด	ค่อ	ด้านี้กายภาพื่และ
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สิ�งแวิดล้อมี	 ค่าเฉล้�ย	 3.74	 ม้ีควิามีพื่ึงพื่อใจัอยู่ในี้ระดับมีาก	 รองลงมีา	 ด้านี้
กระบวินี้การให้์บริการ	ค่าเฉล้�ย	3.68	ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัอยู่ในี้ระดับมีาก	และลำาดับ
สุดท้ัาย	ค่อ	ด้านี้บุคลากร	3.72	ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัอยู่ในี้ระดับปานี้กลาง	ตามีลำาดับ

บทสรุป 
	 1)	การวัิดแรงจูังใจัปัจัจััยผลักวัิดด้วิยข้อควิามี	19	 ข้อควิามี	 ซึึ่�งจัากผลการ
วิิเคราะห์์ด้วิยสถิุติเชิ้งพื่รรณนี้าเพ่ื่�อห์าค่าเฉล้�ยแสดงระดับควิามีสำาคัญของแรงจูังใจั	
ประเภทัปัจัจััยผลัก	ท้ั�ผลักดันี้ให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญเดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิและ
แวิะพัื่กในี้เขตประเทัศึไทัย	 ม้ีแรงจูังใจั	 9	 อย่างท้ั�ม้ีค่าเฉล้�ยอยู่ในี้ระดับมีากท้ั�สุด	
(ตั�งแต่	4.20	 ขึ�นี้ไป)	 ค่อ	1)	ทัดลองอาห์ารไทัยยังสถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิยังท่ัาเร่อแวิะ
พัื่ก	2)	พัื่กผ่อนี้ห์ย่อนี้ใจัยังสถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิยังท่ัาเร่อแวิะพัื่ก	3)	เห็์นี้วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�
แตกต่าง	4)	แสวิงห์าควิามีแปลกให์ม่ี	5)	 เร้ยนี้รู้ประวัิติศึาสตร์วัิฒนี้ธิ์รรมีไทัย	6)	
ไปเย่อนี้สถุานี้ท้ั�ท่ัองเท้ั�ยวิ	 ท้ั�เพ่ื่�อนี้	 ๆ	 ไม่ีเคยไป	 7)	 ห์ล้กห์น้ี้ควิามีจัำาเจั	 8)	 เล่า
ประสบการณ์ให้์คนี้ทัางบ้านี้ฟัง	9)	พื่บปะและทัำาควิามีรู้จัักกับคนี้ไทัย		ซึึ่�งพื่บว่ิา	
ห์ลังจัากท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิได้แวิะพัื่กท้ั�ท่ัาเร่อและมีาท่ัองเท้ั�ยวิตามีจุัดแวิะพัื่กท้ั�ม้ีช่้�อ
เส้ยงของประเทัศึไทัย	 ปัจัจััยผลักดันี้ท้ั�ม้ีผลต่อการตัดสินี้ใจัเล่อกเดินี้ทัางมีา
ท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญในี้เขตประเทัศึไทัยมีากท้ั�สุด	ค่อ	ทัดลองอาห์ารไทัย	ม้ีค่าเฉล้�ย	
4.45	รองลงมีา	ค่อ	พัื่กผ่อนี้ห์ยอ่นี้ใจั	ม้ีค่าเฉล้�ย	4.40	และเห์น็ี้วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�แตกต่าง	
ม้ีค่าเฉล้�ย	4.32	และด้านี้อ่�นี้	ๆ	ตามีลำาดับ
	 2)	ปัจัจััยดึงดูด	ในี้ประเทัศึไทัยท้ั�ดึงดูดให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญกลุ่มีตัวิอยา่ง
เดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิยังประเทัศึไทัยเร้ยงลำาดับของค่าเฉล้�ยจัากสำาคัญ	 ค่อ	 ควิามี
เป็นี้มิีตรของคนี้ไทัย	 ม้ีค่าเฉล้�ย	4.19	รองลงมีา	 ได้แก่	แห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิม้ีให้์เล่อก
มีากมีาย	ม้ีค่าเฉล้�ย	4.17	และสถุานี้ท้ั�สำาคัญทัางประวัิติศึาสตร์/และวัิฒนี้ธิ์รรมี	ม้ี
ค่าเฉล้�ย	4.01	ตามีลำาดับ
	 3)	 ปัจัจััยควิามีพึื่งพื่อใจั	 ห์ลังจัากท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญเดินี้ทัางมีาท่ัอง
เท้ั�ยวิในี้เขตประเทัศึไทัยและได้ใช้้บริการด่านี้ตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองท้ั�ท่ัาเร่อของ
ประเทัศึไทัย	 ม้ีควิามีพื่ึงพื่อใจัต่อกระบวินี้การตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองในี้ภาพื่รวิมี	
ทัั�ง	3	ด้านี้	ม้ีค่าเฉล้�ยรวิมี	3.56	ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัในี้ระดับมีาก	เม่ี�อแยกเป็นี้รายได้	
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พื่บว่ิา	สิ�งท้ั�ทัำาให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิพึื่งพื่อใจัมีากท้ั�สุด	ค่อ	ด้านี้กายภาพื่และสิ�งแวิดล้อมี	
ค่าเฉล้�ย	3.74	ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัอยู่ในี้ระดับมีาก	รองลงมีา	ค่อ	ด้านี้บุคลากร	3.72		
ม้ีควิามีพื่งึพื่อใจัอยูใ่นี้ระดบัมีาก	และลำาดับสุดท้ัาย	ค่อ	ด้านี้กระบวินี้การให์บ้ริการ	
ค่าเฉล้�ย	3.68	ม้ีควิามีพึื่งพื่อใจัอยู่ในี้ระดับปานี้กลาง	ตามีลำาดับ	

อภิปรายผล 
	 1)	 แรงจูังใจัท้ั�สำาคัญสูงสุดของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญเกิดจัากการรวิมีกันี้
ระห์ว่ิางควิามีต้องการควิามีสมีบูรณ์ของช้้วิิต/ควิามีสำาเร็จัแห่์งตนี้	 ร่วิมีกับควิามี
ต้องการควิามีภูมิีใจัท้ั�เกิดจัากควิามีม้ีห์น้ี้าม้ีตาจัากการได้ออกมีาเท้ั�ยวิต่างประเทัศึ
ไว้ิด้วิยกันี้	ซึึ่�งม้ีควิามีสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	เลิศึพื่ร	ภาระสกุล	(2558)	ในี้เร่�อง
แรงจูังใจัปัจัจััยผลักท้ั�ม้ีควิามีสำาคัญลำาดับสูงสุด	ค่อ	ต้องการควิามีสมีบูรณ์ของช้้วิิต
และเก้ยรติภูมิีของช้าวิจ้ันี้ท้ั�มีาท่ัองเท้ั�ยวิประเทัศึไทัย	ซึึ่�งกลุ่มีนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิจ้ันี้
ม้ีควิามีสนี้ใจัและม้ีแรงผลักดันี้ในี้เร่�องการท่ัองเท้ั�ยวิทัางด้านี้เร่อสำาราญค่อนี้ข้าง
มีากขึ�นี้ตามีลำาดับในี้ปัจัจุับันี้	 นี้อกจัากการมีาท่ัองเท้ั�ยวิประเทัศึไทัยเป็นี้การเติมี
เต็มีควิามีใฝ่ึฝัึนี้และนี้ำาควิามีภาคภูมิีใจัในี้ควิามีสำาเร็จัท้ั�ได้เดินี้ทัางท่ัองเท้ั�ยวิทัาง
ด้านี้เร่อสำาราญแลว้ิ	แรงจูังใจัท้ั�สำาคัญอ้กอยา่งห์นึี้�งสำาห์รับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	
ค่อ	ควิามีตอ้งการเร้ยนี้รู้และเห์น็ี้วัิฒนี้ธิ์รรมีให์มีป่ระกอบไปดว้ิย	แรงจูังใจัต้องการ
เร้ยนี้รู้และเห์น็ี้วัิฒนี้ธิ์รรมีให์ม่ีท้ั�แตกต่างจัากวัิฒนี้ธิ์รรมีขอตัวิเอง	เน่ี้�องจัากข้อควิามี
ท้ั�สะท้ัอนี้ให้์เห็์นี้แรงจูังใจัน้ี้�	ได้แก่	ควิามีต้องการท้ั�จัะเห็์นี้วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�แตกต่างเร้ยนี้
รู้ประวัิติศึาสตร์วัิฒนี้ธิ์รรมีไทัย	และเล่าประสบการณ์ให้์คนี้ทัางบ้านี้ฟัง	ดังนัี้�นี้แรง
จูังใจัทัางด้านี้ทัฤษฎ้ีจัึงเป็นี้ไปตามีทัฤษฎ้ีขั�นี้บันี้ไดแห่์งการเดินี้ทัางของ	 เพ้ื่ยซึ่	
(Pearce	&	Caltabiano,		1983)	ท้ั�เร้ยกว่ิา	แรงจูังใจัในี้ด้านี้การพัื่ฒนี้าตนี้เอง	ซึึ่�ง
เป็นี้แรงจูังใจัในี้ชั้�นี้ท้ั�	4	ค่อ	แรงจูังใจัท้ั�จัะพัื่ฒนี้าตนี้เองจัากการเร้ยนี้รู้วัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�
แตกต่างไปจัากวัิฒนี้ธิ์รรมีของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	ผลการวิิจััยเร่�องน้ี้�สอดคล้องกับผลการ
วิิจััยของ	 เลิศึพื่ร	 ภาระสกุล	 (2558)	 ท้ั�พื่บว่ิา	 แรงจูังใจัอย่างห์นึี้�งในี้การไปต่าง
ประเทัศึของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	ค่อ	การพัื่ฒนี้าตนี้เอง
	 2)	 แรงจูังใจัด้านี้ปัจัจััยดึงดูด	 ประเทัศึไทัยจัากมีุมีมีองของนี้ักนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
เร่อสำาราญท้ั�ทัำาให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญท้ั�เล่อกเดินี้ทัางมีาแวิะพัื่กในี้ประเทัศึไทัย	
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จัากผลการวิิเคราะห์์ปัจัจััยแรงจูังใจัในี้ด้านี้ปัจัจััยดึงดูดท้ั�ม้ีควิามีสำาคัญสำาห์รับนัี้ก
ท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ	สามีารถุจััดแบ่งเป็นี้ปัจัจััยให์ญ่	4	ปัจัจััยได้แก่	1)	ปัจัจััยด้านี้
สิ�งอำานี้วิยควิามีสะดวิกพ่ื่�นี้ฐานี้ครบ/คนี้ไทัยเป็นี้มิีตร	 2)	 ปัจัจััยด้านี้ควิามีห์ลาก
ห์ลายของแห์ล่งท่ัองเท้ั�ยวิยังท่ัาเร่อแวิะพัื่ก	3)	ปัจัจััยด้านี้ราคาท้ั�ถูุกกว่ิา	4)	ปัจัจััย
ด้านี้แห์ล่งบันี้เทิังยามีราตร้และสถุานี้ท้ั�เคยเห็์นี้ในี้ภาพื่ยนี้ตร์	 นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อ
สำาราญให์ค้วิามีสำาคัญกับควิามีเปน็ี้มิีตรของคนี้ไทัย	ท้ั�เป็นี้เสนี้ห์่์ดึงดูดใจัให์นั้ี้กท่ัอง
เท้ั�ยวิเดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิทัางด้านี้เร่อสำาราญมีากท้ั�สุด	 และประเทัศึไทัยม้ีแห์ล่ง
ท่ัองเท้ั�ยวิให้์เล่อกห์ลากห์ลาย	ทัางด้านี้ธิ์รรมีช้าติ	ช้ายทัะเล	และสถุานี้ท้ั�สำาคัญทัาง
ประวัิติศึาสตร์และวัิฒนี้ธิ์รรมีท้ั�เป็นี้เอกลักษณ์	 ท้ั�จัะดึงดูดใจัให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเดินี้
ทัางมีาทัอ่งเท้ั�ยวิเร่อสำาราญในี้เขตประเทัศึไทัย	สอดคลอ้งกับงานี้วิิจััยของ	รุ่งกานี้ต์	
แก้วิเจัริญ	 และคณะ	 (2562)	 นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิต่างช้าติให้์ควิามีสำาคัญกับปัจัจััย
ดึงดูดในี้ด้านี้เทัศึกาล	 และควิามีม้ีเอกลักษณ์	 บรรยากาศึสวิยงามี	 ผู้คนี้เป็นี้มิีตร
และม้ีอัธิ์ยาศัึยด้	 และปัจัจััยดึงดูดน้ี้�	 จึังเป็นี้เสน่ี้ห์์อ้กอย่างห์นึี้�งของประเทัศึไทัยท้ั�
จัะดงึดูดนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิให์เ้ข้ามีาทัอ่งเท้ั�ยวิทัางดา้นี้เร่อสำาราญเพิื่�มีมีากขึ�นี้เร่�อย	ๆ 	ในี้
ตลาดกลุ่มีลูกค้าเร่อสำาราญ	 และยังสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	 นี้ครินี้ทัร์	 ทัั�งทัอง	
(2561)	 เก้�ยวิกับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญท้ั�ได้มีาท่ัองเท้ั�ยวิในี้ประเทัศึไทัยแล้วิม้ี
ควิามีเพื่ลิดเพื่ลินี้ทัางอารมีณ์	 การเติมีพื่ลังช้้วิิต	 การเร้ยนี้รู้ประสบการณ์ท้ั�
ห์ลากห์ลาย	และการได้รับการยกย่องและประสบการณ์ท้ั�สามีารถุโอ้อวิดได้
	 3)	 ควิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญต่อกระบวินี้การตรวิจัคนี้เข้า
เม่ีอง	จัากผลการวิิเคราะห์์ทัางดา้นี้ปัจัจััยของควิามีพื่งึพื่อใจัห์ลงัจัากท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ
เร่อสำาราญเดินี้ทัางมีาท่ัองเท้ั�ยวิเท้ั�ยวิในี้เขตประเทัศึไทัยและใช้้บริการด่านี้ตรวิจั
คนี้เข้าเม่ีองยังท่ัาเร่อแวิะพัื่กของประเทัศึไทัย	ด้านี้ท้ั�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิพึื่งพื่อใจัมีากท้ั�สุด	
ค่อ	 ด้านี้กายภาพื่และสิ�งแวิดล้อมี	แต่ก็ยังม้ีลูกค้าบางส่วินี้ท้ั�ให้์ข้อเสนี้อแนี้ะเก้�ยวิ
กับท่ัาเร่อแวิะพัื่กของไทัยยงัไม่ีสะดวิกสบายเท่ัาท้ั�ควิร	และสิ�งอำานี้วิยควิามีสะดวิก
เร่�องอ่�นี้	 ๆ	 ท้ั�ยังไม่ีเพ้ื่ยงพื่อสำาห์รับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเวิลาท้ั�มีาแวิะพัื่กยังท่ัาเร่อในี้
ประเทัศึไทัย	 แต่ในี้ด้านี้กระบวินี้การให้์บริการต่อนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิถุ่อว่ิาม้ีควิามี
พึื่งพื่อใจัในี้ระดับมีากถุ่อว่ิาค่อนี้ข้างด้	 ในี้ส่วินี้ของพื่นัี้กงานี้ก็จัะม้ีในี้เร่�องของการ
ส่�อสารท้ั�ไม่ีเข้าใจัห์ร่อล่าช้้าในี้กระบวินี้การตรวิจัเช็้คเอกสารเข้าเม่ีอง	ซึึ่�งสอดคล้อง
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

กับงานี้วิิจััยของ	กนี้กวิรรณ	วิรรณวิิเศึษ	จัันี้ทิัมีา	แสงรุ่ง	มัีลลิกา	อินี้พื่รห์มี	และ	
บุปผาช้าติ	แต่งเกล้�ยง	(2562)	ระดับควิามีพึื่งพื่อใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิช้าวิไทัยและ
ต่างช้าติท้ั�ม้ีต่อการใช้้บริการเร่อเฟอร์ร้�ข้ามีฟาก	ดอนี้สัก-เกาะสมุีย	โดยภาพื่รวิมีม้ี
ควิามีพึื่งพื่อใจัในี้ระดับมีาก	พื่บว่ิา	นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิพึื่งพื่อใจัมีากท้ั�สุด	ในี้ด้านี้ผลิตภัณฑ์ิ	
และดา้นี้กระบวินี้การ	แต่ยงัม้ีควิามีพื่งึพื่อใจัน้ี้อยท้ั�สุด	ในี้ด้านี้การส่งเสริมีการตลาด
ของท่ัาเร่อเกาะสมุีย	ทัั�งน้ี้�ยังสอดคล้องกับงานี้วิิจััยของ	Andriotis	and	Agiomir-
gianakis	 (2010)	 ซึึ่�งได้ศึึกษากิจักรรมีการท่ัองเท้ั�ยวิบนี้ฝัึ�งของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อ
สำาราญท้ั�ได้ศึึกษาท้ั�ท่ัาเร่อ	Heraklion	สามีารถุยน่ี้ยนัี้ได้ว่ิา	นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
ส่วินี้ให์ญ่สนี้ใจักิจักรรมีการท่ัองเท้ั�ยวิบนี้ฝัึ�ง	เม่ี�อเร่อสำาราญเท้ัยบท่ัา	และกิจักรรมี
การท่ัองเท้ั�ยวิต่าง	ๆ 	จัะต้องสร้างควิามีพึื่งพื่อใจัให้์กับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญเพื่ราะ
การท่ัองเท้ั�ยวิสมัียให์ม่ีน้ี้�นัี้กท่ัองเท้ั�ยวินิี้ยมีการท่ัองเท้ั�ยวิเพ่ื่�อต้องการประสบการณ์
ท้ั�ด้ในี้การมีาแต่ละครั�ง	 ซึึ่�งปัจัจััยท้ั�ดึงดูดควิามีสนี้ใจัของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิส่งผลในี้การ
สายการเดินี้เร่อเล่อกท่ัาเร่อเพ่ื่�อแวิะพัื่กท้ั�ม้ีสิ�งอำานี้วิยควิามีสะดวิกและควิามี
ปลอดภัยรวิมีถึุงการบริการท้ั�ด้

ข้อเสนอแนะ
	 1)	 แรงจูังใจัปัจัจััยผลักจัากผลการวิิจััยของนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญม้ีควิามี
ต้องการควิามีสมีบรูณ์ของช้้วิิตและเก้ยรติภูมิี	ดังนัี้�นี้สิ�งท้ั�สำาคัญไม่ีว่ิาจัะเป็นี้ในี้เร่�อง
ของเร่อท้ั�ม้ีสิ�งอำานี้วิยควิามีสะดวิก	 ควิามีห์รูห์รา	 และเส้นี้ทัางการท่ัองเท้ั�ยวิเร่อ
สำาราญท้ั�นี้ำาเสนี้อประเทัศึไทัยเป็นี้จุัดแวิะพัื่กห์ลักท้ั�สำาคัญสำาห์รับการท่ัองเท้ั�ยวิทัาง
ด้านี้เร่อสำาราญ	 ไม่ีว่ิาจัะเป็นี้การนี้ำาเสนี้อทัางด้านี้รูปภาพื่	 ส่�อการตลาดการทั่อง
เท้ั�ยวิ	ว้ิด้โอ	ท้ั�เป็นี้ตัวิล่อใจัให้์เกิดแรงผลักดันี้	ทัำาให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิอยากท้ั�จัะมีาท่ัอง
เท้ั�ยวิยังประเทัศึไทัยในี้เส้นี้ทัางการท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
	 2)	จัากผลการวิิจััยทัางด้านี้แรงจูังใจัปัจัจััยดึงดูดนัี้กท่ัองเท้ั�ยวินัี้�นี้	ค่อ	ม้ีปัจัจััย
ด้านี้ควิามีเป็นี้มิีตรของคนี้ไทัย	 ท้ั�เป็นี้เสน่ี้ห์์ดึงดูดใจัให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเดินี้ทัางมีา
ท่ัองเท้ั�ยวิทัางดา้นี้เร่อสำาราญมีากท้ั�สุด	ดังนัี้�นี้	ผู้ท้ั�ให้์บริการนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญ
ควิรตระห์นัี้กถึุงควิามีต้องการห์ร่อแรงจูังใจัท้ั�จัะดึงดูดนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	โดยการทัำาการ
ตลาดทัางส่�อออนี้ไลน์ี้	โซึ่เซ้ึ่ยล	ในี้เร่�องการส่งเสริมีทัางการตลาดท้ั�ควิรนี้ำาเอาแห์ล่ง
ท่ัองเท้ั�ยวิท้ั�ม้ีควิามีสวิยงามี	เกาะ	แก่ง	ห์าดทัราย	และวัิฒนี้ธิ์รรมีของไทัยไปทัำาการ
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ตลาดประช้าสัมีพัื่นี้ธ์ิ์และสร้างตราสินี้ค้าการท่ัองเท้ั�ยวิทัางการตลาดท้ั�เป็นี้ตัวิ
กระตุ้นี้ให้์นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิอยากมีาแวิะพัื่กยังประเทัศึไทัย
	 3)	สำาห์รบัผลการวิิจััยด้านี้ควิามีพื่งึพื่อใจัต่อกระบวินี้การตรวิจัคนี้เข้าเม่ีองนัี้�นี้	
นัี้กท่ัองเท้ั�ยวิให้์ควิามีสำาคัญปัจัจััยด้านี้กายภาพื่และสิ�งแวิดล้อมี	เช่้นี้	อาคารสถุานี้ท้ั� 
ควิามีสะอาด	และสิ�งอำานี้วิยควิามีสะดวิก	ซึึ่�งท่ัาเร่อแวิะพัื่กของประเทัศึไทัยยงัขาด
ท่ัาเร่อห์ลักท้ั�จัะเป็นี้ตัวิดึงดูดใจันัี้กท่ัองเท้ั�ยวิให้์พื่ักนี้านี้ๆ	 และสร้างรายได้ให้์กับ
อุตสาห์กรรมีท่ัองเท้ั�ยวิเร่อสำาราญได้	 ดังนัี้�นี้	 ควิรจัะม้ีการพัื่ฒนี้าในี้ท่ัาเร่อแวิะพัื่ก
และท่ัาเร่อห์ลักต่อไปในี้อนี้าคต	

เอกสารอ้างอิง
กนี้กวิรรณ	 วิรรณวิิเศึษ	 จัันี้ทิัมีา	 แสงรุ่ง	 มัีลลิกา	 อินี้พื่รห์มี	 และ	 บุปผาช้าติ	

แต่งเกล้�ยง.	(2562).	การ์เปร์ยีบเทีัยบความ่พึังพัอใจิของนักท่ัองเทีั�ยวช้าว
ไทัยและต่างช้าติทีั�มี่ต่อการ์ใช้้บร์ิการ์เร่์อเฟอร์์รี์� ข้าม่ฟาก ดิอนสื่ัก-
เกาะสื่ม่ยุ ของบริ์ษัทั ซีีทัร์านเฟอร์์รี์� จํิากัดิ.	การประช้มุีวิิช้าการระดบัช้าติ	
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บทคัดย่อ
	 การวิิจััยน้ี้�มีว้ิตัถุุประสงค์เพ่ื่�อศึึกษาบรบิทัของชุ้มีช้นี้	ปัญห์าและอุปสรรค	และ
การปรับตัวิของอาช้้พื่ช้าวินี้า	 การศึึกษาครั�งน้ี้�ผู้วิิจััยได้ใช้้ระเบ้ยบวิิธ้ิ์วิิจััยแบบงานี้
วิิจััยสนี้ามีทัางมีานุี้ษยวิิทัยาในี้การเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	 ได้แก่	 การสำารวิจัลักษณะ
ทัางกายภาพื่และสิ�งแวิดล้อมีของชุ้มีช้นี้	 การสังเกตทัั�วิไป	 การสังเกตอย่างม้ีส่วินี้
ร่วิมี	การสัมีภาษณ์ผู้ให้์ข่าวิสำาคัญในี้ชุ้มีช้นี้ท้ั�ศึึกษา	การสัมีภาษณ์แบบเจัาะลึก	การ
สัมีภาษณ์อย่างไมี่เป็นี้ทัางการ	 การเก็บประวิัติชุ้มีช้นี้	 การถุ่ายภาพื่	 และการจัด
บันี้ทึักภาคสนี้ามี	ผู้วิิจััยได้เก็บข้อมูีลแบ่งเป็นี้	2	ส่วินี้	ส่วินี้แรก	เป็นี้การเก็บข้อมูีล
ทัั�วิไปของบ้านี้ท่ัาสวิาย	ส่วินี้ท้ั�สอง	เป็นี้การสมัีภาษณแ์บบเจัาะลึกผู้ให้์ข้อมูีลสำาคัญ
ห์ลัก	จัำานี้วินี้	8	คนี้	และผู้ให้์ข้อมูีลสำาคัญรอง	จัำานี้วินี้	7	คนี้	ผลการศึึกษาพื่บว่ิา	
ประช้าช้นี้ส่วินี้ให์ญ่ประกอบอาช้้พื่เกษตรกรทัำานี้า	 โดยประกอบอาช้้พื่ทัาง	
การเกษตรร้อยละ	 86	 และเกษตรกรส่วินี้ให์ญ่ทัำานี้าร้อยละ	 59	 ส่วินี้ปัญห์าและ
อุปสรรคในี้การประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้าม้ี	4	ประการ	 ดังน้ี้�	1)	 ต้นี้ทุันี้การผลิตท้ั�สูง	
2)	การขาดแคลนี้แห์ลง่นี้ำ�า	3)	สภาพื่อากาศึแปรปรวินี้ และ	4)	ราคาขา้วิตกตำ�า	และ
พื่บว่ิา	แนี้วิทัางในี้การปรับตัวิของช้าวินี้าม้ี	3	ประการ	ดังน้ี้�	1)	การพึื่�งพื่าตนี้เอง
ให้์มีากเพ่ื่�อลดต้นี้ทุันี้การผลิต	2)	สร้างภูมิีคุ้มีกันี้ด้วิยการออมีเงินี้	และ	3)	การรวิมี
กลุ่มีโดยการม้ีส่วินี้ร่วิมีก่อให้์เกิดชุ้มีช้นี้เข้มีแข็ง	
คำาสำาคัญ :	การปรับตัวิ;	ช้าวินี้า	
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Abstract
	 The	objectives	of	this	research	were	to	analyze	the	community	
contextual	factors,	the	problems	and	constraints,	the	adaptation	of	
farmers	 	at	Ban	Tha	Sawai,	Tha	Din	Daeng	Sub-District,	Nong	Phai	
District,	Petchabun	Province.	The	research	methodology	used	was	
the	anthropological	field	works.		The	data	received	were	from	the	
survey	 of	 community	 physical	 characteristics	 and	 environment,	
observation,	participatory	observation,	in-depth	interviews	of	the	key	
informants	 from	 the	 research	 site,	 in-depth	 interviews,	 	 informal	
interviews,	collection	of	the	community	history,	taking	the	pictures	
and	 the	 field	 notes.	 	 The	 data	 collected	were	 divided	 into	 two	
sections.	 	 The	first	 section	 included	 the	 general	data	of	Ban	Tha	
Sawai,	 Tha	 Din	 Daeng	 Sub	 District,	 Nong	 Phai	 District,	 Petchabun	
Province	.	The	second	section	concerned	the	data	received	from	the	
in-depth	interviews	of	eight	key	informants	and	seven	secondary	key	
informants.	The	results	revealed	that	the	majority	of	the	respondents	
were	agriculturalists.	of	these	agriculturalists,	the	majority	of	them	
were	 farmers.	 In	 terms	of	 the	problems	 and	 constraints	 of	 being	
farmers,	 they	 were	 found	 in	 four	 areas	 as	 follows	 1)	 the	 high	
production	cost,	2)	the	shortage	of	water	resource,	3)	the	climate	
variability,	and	4)	 the	 low	grain	price.	 	Besides,	 the	 results	of	 the	
current	adaptation	of	the	respondents	were:	1)	depending	more	on	
self-sufficiency	 to	 lower	 the	 production	 cost,	 2)	 increasing	 their	
immunity	 by	 saving	 money,	 and	 3)	 participating	 in	 organizing	
community	empowerment.
Keywords :	Adaptation;	Farmers
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บทนำา
	 วิิถุ้ช้้วิิตไทัยและการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตของคนี้ไทัยม้ีควิามีเก้�ยวิข้องกับข้าวิมีาอย่าง
ยาวินี้านี้	ทัั�งเป็นี้พ่ื่ช้อาห์ารห์ลักของคนี้ไทัยทัั�งประเทัศึและนี้ำารายได้เข้าสู่ประเทัศึ
มีาแต่อด้ต	ข้าวิจึังเป็นี้พ่ื่ช้ท้ั�กอ่เกิดวัิฒนี้ธิ์รรมี	ประเพื่ณ้และภูมีปิญัญาอยา่งมีากมีาย	
และคนี้ไทัยเรากย็ดึถุ่อปฏิิบัติส่บทัอดตอ่กันี้มีาจันี้ถุงึทุักวัินี้น้ี้�โดยการรบัช่้วิงส่บต่อ
เน่ี้�องกันี้มีา	สุริยะ		ห์าญพิื่ชั้ย	และ	พ้ื่รพื่ล		ไทัยทัอง	(2561)	แต่ปรากฏิการณ์ทัาง
สังคมีและเศึรษฐกิจัท้ั�เกิดขึ�นี้ในี้สังคมีไทัยในี้ปัจัจุับันี้ท้ั�สำาคัญ	 ค่อ	 การท้ั�ช้าวินี้าในี้
ห์มู่ีบ้านี้ต่างจัังห์วัิดม้ีแนี้วิโน้ี้มีจัำานี้วินี้ผู้ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าลดน้ี้อยลง	 แสดงให้์
เห็์นี้ว่ิา	วัิฒนี้ธิ์รรมีข้าวิซึึ่�งเป็นี้วิิถุ้ช้้วิิตของคนี้ไทัยส่วินี้ให์ญ่ในี้ประเทัศึและวัิฒนี้ธิ์รรมี
ข้าวิกำาลังเปล้�ยนี้แปลงไปอย่างรวิดเร็วิในี้สังคมีไทัย	 อันี้เน่ี้�องมีาจัากประช้าช้นี้ท้ั�
ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าส่วินี้ให์ญ่จัะยากจันี้เป็นี้ช้าวินี้าท้ั�เช่้าท้ั�ของนี้ายทุันี้	ม้ีภาระห์น้ี้�
สินี้เพื่ราะต้องกู้เงินี้ทัั�งในี้ระบบและนี้อกระบบ	 ทัั�งจัากสถุาบันี้การเงินี้และพ่ื่อค้า
นี้ายทุันี้	ม้ีต้นี้ทุันี้การทัำานี้าสูงขึ�นี้ทุักปี	แต่ราคาข้าวิตกตำ�าและยังประสบกับปัญห์า
แห์ลง่นี้ำ�า	ภัยแล้งและภัยธิ์รรมีช้าตทิัำาให์ช้้าวินี้าม้ีห์น้ี้�สินี้สะสมีไมีห่์ลุดพ้ื่นี้จัากควิามี
ยากจันี้
	 โดยการศึึกษาในี้ห์มู่ีบ้านี้ท้ั�วิิถุ้ช้้วิิตของประช้าช้นี้ส่วินี้ให์ญ่ในี้ต่างจัังห์วัิด
ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าจึังเป็นี้เร่�องท้ั�สำาคัญน่ี้าสนี้ใจั	และจัะเป็นี้ประโยช้น์ี้เชิ้งวิิช้าการ
ต่อสังคมีและเศึรษฐกิจัของประเทัศึไทัย	 ซึึ่�งช้าวินี้าในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ส่วินี้ให์ญ่ได้รับ
ผลกระทับอย่างมีากจัากอิทัธิิ์พื่ลของภัยธิ์รรมีช้าติ	ในี้ขณะท้ั�ข้าวิยังคงเป็นี้พ่ื่ช้เศึรษฐกิจั
ท้ั�สำาคัญของประเทัศึ	 ดังนัี้�นี้การแก้ไขปัญห์าท้ั�เร่งด่วินี้และยั�งย่นี้มีากท้ั�สุดของ
ช้าวินี้าก็	 ค่อ	 การปรับตัวิให้์เข้ากับสถุานี้การณ์ดังกล่าวิเพ่ื่�อท้ั�จัะทัำาให้์ช้าวินี้า
สามีารถุตอบสนี้องตอ่ปัจัจััยด้านี้ลักษณะภูมิีอากาศึท้ั�ม้ีควิามีรนุี้แรงเพิื่�มีมีากยิ�งขึ�นี้
	 ดังนัี้�นี้การวิิจััยครั�งน้ี้�	จึังได้ทัำาการศึึกษาถึุงการปรับตัวิของช้าวินี้าในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ซึึ่�ง
ถุ่อเป็นี้การจััดการกับควิามีเส้�ยงจัากภัยธิ์รรมีช้าติ	ท้ั�สำาคัญประการห์นึี้�งท้ั�ก่อให้์เกิด
สภาพื่อากาศึแปรปรวินี้ 	การขาดแคลนี้แห์ลง่นี้ำ�าในี้การทัำาการเกษตร	การมีต้้นี้ทุันี้
การผลิตสูง	 เงินี้ทุันี้ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อ	 และราคาข้าวิตกตำ�า	 ซึึ่�งผลการวิิจััยจัะช่้วิยให้์เกิด
ช่้องทัางในี้การลดควิามีเส้�ยงและภาวิะสูญเส้ยท้ั�จัะเกิดขึ�นี้แล้วิยังสามีารถุใช้้เป็นี้
ข้อเสนี้อแนี้ะตอ่ช้าวินี้าและผู้ท้ั�เก้�ยวิข้องเพ่ื่�อเปน็ี้การจััดการปอ้งกันี้ควิามีเส้ยห์าย
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จัากภัยธิ์รรมีช้าติต่อการผลิตข้าวิได้อ้กด้วิย	 ผู้วิิจััยจึังม้ีควิามีสนี้ใจัท้ั�จัะศึึกษาเร่�อง
การปรับตัวิของอาช้้พื่ช้าวินี้า	 ศึึกษากรณ้	 บ้านี้ท่ัาสวิาย	 ตำาบลท่ัาแดง	 อำาเภอ
ห์นี้องไผ่	จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	เพ่ื่�อศึึกษาเร้ยนี้รู้การเปล้�ยนี้แปลงและการปรับตัวิของ
เกษตรกรท้ั�ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าอด้ต	ปัจัจุับันี้และในี้อนี้าคต	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1)	เพ่ื่�อศึึกษาบรบิทัของช้มุีช้นี้ในี้การประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้า	ปจััจััยท้ั�ทัำาให้์มีา
ประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้า	 การเตร้ยมีควิามีพื่ร้อมีในี้การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า	
กระบวินี้การผลิตตั�งแต่เริ�มีต้นี้จันี้นี้ำาไปจัำาห์น่ี้าย	ปัจัจััยการผลิตและทััศึนี้คติในี้การ
ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าจัากปัจัจุับันี้จันี้ถึุงอนี้าคต	รายได้	รายจ่ัาย	ภาระห์น้ี้�สินี้	การ
ออมี	 การวิางแผนี้ช้้วิิตในี้อนี้าคต	 ทััศึนี้คติทัางเศึรษฐกิจัในี้อนี้าคต	 และการ
เปล้�ยนี้แปลงทัางวัิฒนี้ธิ์รรมีในี้สภาพื่ปัจัจุับันี้
	 2)	เพ่ื่�อศึึกษาปัญห์าและอุปสรรคในี้การประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้า	และแนี้วิทัาง
การปรับตัวิของช้าวินี้าท้ั�เห์มีาะสมีกับพ่ื่�นี้ท้ั�

การทบทวนวรรณกรรม
	 แนี้วิคิด	 ทัฤษฎี้	 และงานี้วิิจััยท้ั�เก้�ยวิข้องในี้การศึึกษาครั�งน้ี้�	 ได้แก่	 แนี้วิคิด
เก้�ยวิกับปัจัจััยท้ั�ม้ีผลต่อระบบการตลาดสินี้ค้าเกษตร	แนี้วิควิามีคิดการดำาเนิี้นี้งานี้
ด้านี้การพัื่ฒนี้าเกษตรแบบยั�งย่นี้	แนี้วิคิดเศึรษฐกิจัพื่อเพ้ื่ยง	ทัฤษฎ้ีเก้�ยวิกับการม้ี
ส่วินี้ร่วิมี	และทัฤษฎ้ีการพึื่�งพื่าตนี้เองของชุ้มีช้นี้ช้นี้บทั	และแนี้วิคิดในี้การปรับตัวิ
ของเกษตรกรเน่ี้�องจัากเกษตรกรรมีเป็นี้อาช้้พื่ท้ั�อยู่ท่ัามีกลางควิามีกดดันี้ทัั�งจัาก
ปัจัจััยทัางด้านี้เศึรษฐกิจั	ปัจัจััยทัางด้านี้อิทัธิิ์พื่ลของสถุานี้การณ์ทัางธิ์รรมีช้าติ	ซึึ่�ง
เกษตรกรไม่ีสามีารถุคาดการณ์สภาพื่ภูมิีอากาศึตลอดจันี้สภาพื่เศึรษฐกิจัสังคมีท้ั�
ม้ีควิามีแปรปรวินี้อยูต่ลอดเวิลาได้	ดังนัี้�นี้เกษตรกรจึังม้ีการปรับตัวิเพ่ื่�อให้์สามีารถุ
อยู่รอดได้	โดยสาระสำาคัญในี้การปรับตัวิของเกษตรกรม้ี	ดังน้ี้�	ประการแรก	ปัจัจััย
ท้ั�ม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อการปรับตัวิของเกษตรกร	สุรเช้ษฐ์	กังล้�	(2553)	พื่บว่ิา	ประกอบไป
ด้วิย	 1)	 ปัจัจััยด้านี้สภาพื่อากาศึ	 2)	 ปัจัจััยด้านี้การขาดแคลนี้แรงงานี้ในี้ภาค
การเกษตร	3)	ปัจัจััยด้านี้สังคมี	สภาพื่ครอบครัวิควิามีเป็นี้อยู่ในี้สังคมี	4)	ปัจัจััย
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ด้านี้เศึรษฐกิจั	แห์ล่งเงินี้ทุันี้	ต้นี้ทุันี้การผลิต		ประการท้ั�สอง	พื่ฤติกรรมีการปรับ
ตัวิของเกษตรกรกระบวินี้การตัดสินี้ใจัของเกษตรกรภายใต้ควิามีเส้�ยงท้ั�เกิดขึ�นี้
เน่ี้�องจัากกระบวินี้การตัดสินี้ใจัของเกษตรกรพื่บปัญห์าเก้�ยวิกับการตัดสินี้ใจั
เน่ี้�องจัากม้ีปัจัจััยท้ั�ม้ีอิทัธิิ์พื่ลต่อการตัดสินี้ใจั	ได้แก่	เป้าห์มีาย	ทััศึนี้คติในี้การผลิต	
ค่านิี้ยมี	แรงจูังใจั	ซึึ่�งม้ีการเปล้�ยนี้แปลงตลอดเวิลา	ปิ�นี้แก้วิ	เห์ล่องอร่ามีศึร้	(2551)	

กรอบแนวความคิดการวิจัย

บริบทัการประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า
ปัญห์าและอุปสรรคการ

ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า
การปรับตัวิของช้าวินี้า

รูปภาพท่ี 1 	กรอบแนี้วิคิดการวิิจััย

วิธีการวิจัย
	 การศึึกษาครั�งน้ี้�ได้ใช้้ระเบ้ยบวิิธ้ิ์วิิจััยแบบงานี้วิิจััยสนี้ามีทัางมีานุี้ษยวิิทัยา
และศึึกษาเฉพื่าะกรณ้ศึึกษา	ด้วิยการวิิเคราะห์์เชิ้งพื่รรณาควิามีจัากเอกสาร	และ
ข้อมูีลจัากการวิิจััยภาคสนี้ามีโดยการลงพ่ื่�นี้ท้ั�ท้ั�ศึึกษาและเข้าสังเกตพื่ฤติกรรมีของ
ประช้าช้นี้ในี้การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าประช้ากรท้ั�ใช้้ในี้การศึึกษาครั�งน้ี้�	 ค่อ	
ประช้าช้นี้ท้ั�ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า	ห์มู่ี	2	บ้านี้ท่ัาสวิาย	ตำาบลท่ัาแดง	อำาเภอห์นี้องไผ่	
จัังห์วัิดเพื่ช้รบูรณ์	โดยศึึกษาข้อมูีลทัั�วิไปของ	ห์มู่ี	2	บ้านี้ท่ัาสวิาย	และสัมีภาษณ์
ผู้ให้์ข้อมูีลห์ลัก	ค่อ	ประช้าช้นี้ท้ั�ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า	จัำานี้วินี้		8	คนี้	เป็นี้เพื่ศึห์ญิง	
จัำานี้วินี้	4	คนี้	และเพื่ศึช้าย	จัำานี้วินี้	4	คนี้	ผู้ให้์ข้อมูีลรอง	ค่อ	บุคคลท้ั�เก้�ยวิข้อง	
ได้แก่	ผู้นี้ำาชุ้มีช้นี้ท้ั�เป็นี้ทัางการและไม่ีเป็นี้ทัางการ	อาทิั	ผู้ให์ญ่บ้านี้	ปราช้ญ์ช้าวิ
บ้านี้	พื่ระ	ครู	ห์น่ี้วิยงานี้ภาครัฐ	อาทิั	สำานัี้กงานี้	อบต.	และภาคเอกช้นี้	อาทิั	แม่ีค้า
ร้านี้ขายของ	พ่ื่อค้าคนี้กลาง	จัำานี้วินี้	7	คนี้		เป็นี้เพื่ศึห์ญิง	จัำานี้วินี้	4	คนี้	และเพื่ศึ
ช้าย	 จัำานี้วินี้	 3	 คนี้	 เคร่�องม่ีอในี้การวิิจััยครั�งน้ี้�ผู้วิิจััยใช้้แบบสัมีภาษณ์	 จัากแนี้วิ
ควิามีคิดทัฤษฎ้ี	 ผลงานี้วิิจััย	 และเอกสารท้ั�เก้�ยวิข้องและการวิิจััยคุณภาพื่ทัาง
มีานุี้ษยวิิทัยา	งามีพิื่ศึ	สัตย์สงวินี้	(2551)
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	 การเก็บรวิบรวิมีข้อมูีล	ม้ีรายละเอ้ยด	ดังน้ี้�
	 1)	 การสำารวิจัลักษณะทัางกายภาพื่และสิ�งแวิดล้อมีของชุ้มีช้นี้	 ผู้วิิจััยเก็บ
รวิบรวิมีข้อมูีลเก้�ยวิกับลักษณะทัางกายภาพื่และสิ�งแวิดล้อมี
	 2)	การสังเกตทัั�วิไป	ผู้วิิจััยใช้้เทัคนิี้ควิิจััยการสังเกตทัั�วิไปในี้ครั�งแรกโดยการ
สังเกตกิจักรรมีท้ั�จััดขึ�นี้ภายในี้ชุ้มีช้นี้เพ่ื่�อควิามีเข้าใจัชุ้มีช้นี้และประช้ากรท้ั�ศึึกษา
มีากขึ�นี้
	 3)	การสังเกตอย่างม้ีส่วินี้ร่วิมีโดยผู้วิิจััยได้เข้าร่วิมีกิจักรรมีกับช้าวิบ้านี้	
	 4)	 การสัมีภาษณ์ผู้ให้์ข้อมูีลสำาคัญ	 ผู้วิิจััยได้สัมีภาษณ์ผู้ให้์ข้อมูีลห์ลักและผู้
ให้์ข้อมูีลรอง
	 5)	 การสัมีภาษณ์แบบเจัาะลึก	 ผู้วิิจััยใช้้เทัคนิี้คการสัมีภาษณ์แบบเจัาะลึก	
เพ่ื่�อให้์ได้ข้อมูีลของผู้ให้์ข้อมูีลสำาคัญเก้�ยวิกับปัจัจััยท้ั�ทัำาให้์มีาประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้า
และการเตร้ยมีควิามีพื่ร้อมีในี้การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า	กระบวินี้การผลิตตั�งแต่เริ�มี
ต้นี้จันี้นี้ำาไปจัำาห์น่ี้าย	ปัจัจััยการผลิตและทััศึนี้คติในี้การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าจัาก
ปัจัจุับันี้จันี้ถึุงอนี้าคต	 	รายได้	 รายจ่ัาย	ภาระห์น้ี้�สินี้	การออมี	และการวิางแผนี้
ช้้วิิตในี้อนี้าคต	ทััศึนี้คติทัางเศึรษฐกิจัในี้อนี้าคต		ประวัิติช้้วิิตของผู้ประกอบอาช้้พื่	
อด้ต	 ปัจัจุับันี้	 และปัญห์าอุปสรรค	 และการปรับตัวิของอาช้้พื่ช้าวินี้าและการ
เปล้�ยนี้แปลงทัางวัิฒนี้ธิ์รรมีในี้สภาพื่ปัจัจุับันี้
	 6)	การสัมีภาษณ์อย่างไม่ีเป็นี้ทัางการ	ผู้วิิจััยห์าข้อมูีลทัั�วิไปท้ั�เป็นี้ประโยช้น์ี้
เก้�ยวิกับการประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าโดยผู้วิิจััยได้พูื่ดคุยและซัึ่กถุามี
	 7)	การเก็บประวัิติชุ้มีช้นี้	ผู้วิิจััยทัำาการเก็บข้อมูีลประวัิติชุ้มีช้นี้	และการค้นี้
ห์าจัากเว็ิปไซึ่ต์
	 8)	กล้องถุ่ายภาพื่ดิจิัตอลจัากม่ีอถุ่อเพ่ื่�อจััดเก็บภาพื่การทัำาบุญต่าง	ๆ	ภาพื่
การสัมีภาษณ์	และภาพื่บรรยากาศึทัั�วิไปภายในี้ชุ้มีช้นี้
	 9)	การจัดบันี้ทึักภาคสนี้ามี	ผู้วิิจััยได้จัดบันี้ทึักข้อมูีลท้ั�ได้จัากสังเกต	และจัาก
การสัมีภาษณ์เพ่ื่�อนี้ำาข้อมูีลมีาวิิเคราะห์์เพ่ื่�อตอบวัิตถุุประสงค์การศึึกษาวิิจััย
	 การวิิเคราะห์์ข้อมูีล	 ผู้วิิจััยจัะใช้้วิิธ้ิ์การสรุปควิามี	 ห์ร่อสังเคราะห์์ข้อควิามี
ห์ลังจัากการเก็บรวิบรวิมีข้อมูีลแล้วิ	 และนี้ำามีาเสนี้อในี้ลักษณะเชิ้งพื่รรณาควิามี	
วิิเคราะห์์เน่ี้�อห์า	และการสรุปผลการศึึกษา
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ผลการวิจัย
	 ผู้วิิจััยได้วิิเคราะห์์ผลการวิิจััย	เพ่ื่�อตอบคำาถุามีงานี้วิิจััยตามีวัิตถุุประสงค์การ
วิิจััย	ดังน้ี้�
 1) บริบทของชุมชน	ประวัิติช้้วิิตของผู้ประกอบอาช้้พื่	อด้ต	ปัจัจุับันี้	และ
อนี้าคต	พื่บว่ิา	ตั�งแต่จับการศึึกษาก็มีาประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าต่อจัากพ่ื่อแม่ีเลยจันี้ถึุง
ปัจัจุับันี้และในี้อนี้าตคต่อไป	ประช้าช้นี้ส่วินี้ให์ญ่ประกอบอาช้้พื่เกษตรกรทัำานี้า	ม้ี
ประช้ากรจัำานี้วินี้	161	ครัวิเร่อนี้	โดยอาช้้พื่ส่วินี้ให์ญป่ระกอบอาช้้พื่ทัางการเกษตร
ร้อยละ	86	และเกษตรกรสว่ินี้ให์ญท่ัำานี้ารอ้ยละ	59	วัิฒนี้ธิ์รรมีขา้วิของช้าวินี้าบา้นี้
ท่ัาสวิาย	แบ่งเป็นี้	2	ช่้วิง	ค่อ	ช่้วิงแรก	ตั�งแต่ปี	พื่.ศึ.	2494	ซึึ่�งคนี้ส่วินี้ให์ญ่ท้ั�อพื่ยพื่
มีาตั�งถิุ�นี้ฐานี้เดินี้ทัางมีาจัากภาคอ้สานี้	 ส่วินี้มีากมีาจัากจัังห์วัิดชั้ยภูมิี	 มีาจัับจัอง
ท้ั�ดินี้ถุางท้ั�รกร้างเพ่ื่�อจััดสรรเป็นี้ท้ั�ทัำากินี้	ในี้ระยะแรก	คนี้ท้ั�มีาอยูก่่อนี้	จัะสามีารถุ
จัับจัองท้ั�ได้มีากห์ลายร้อยไร่	 ต่อมีาได้ม้ีการอพื่ยพื่โยกย้ายกันี้มีามีากขึ�นี้	 คนี้ท้ั�มีา
ท้ัห์ลังก็ต้องห์าซ่ึ่�อท้ั�ทัำากินี้ต่อจัากคนี้ท้ั�มีาอยูก่่อนี้	เร้ยกว่ิา	“วัิฒนี้ธิ์รรมีข้าวิในี้ระบบ
เศึรษฐกิจัแบบยังช้้พื่”	ค่อ	เป็นี้การผลิตข้าวิเพ่ื่�อยังช้้พื่	ทัำานี้าปี	ปลูกข้าวินี้าดำา	ใช้้
แรงงานี้คนี้และสัตว์ิเป็นี้ห์ลัก	ใช้้พัื่นี้ธ์ิ์ข้าวิพ่ื่�นี้เม่ีอง	ใช้้ปุ�ยธิ์รรมีช้าติ	ปลูกทัั�งข้าวิเจ้ัา	
ข้าวิเห์น้ี้ยวิ	 ม้ีพิื่ธ้ิ์กรรมีในี้ขั�นี้ตอนี้การทัำานี้ามี้ยุ้งฉางเก็บรักษาข้าวิ	 ส่วินี้ช่้วิงท้ั�	 2	
เร้ยกว่ิา	 “วัิฒนี้ธิ์รรมีข้าวิในี้ระบบเศึรษฐกิจัแบบการค้า”	 เริ�มีม้ีการเปล้�ยนี้แปลง
ตั�งแต่ปี	พื่.ศึ.	2549	เป็นี้การปลูกข้าวิเพ่ื่�อการค้า	ทัำานี้าปี	และนี้าปรัง	ปลูกข้าวินี้า
ห์ว่ิานี้	ใช้้เคร่�องจัักรเป็นี้ห์ลัก	พิื่ธ้ิ์กรรมีในี้ขั�นี้ตอนี้การปลูกลดลงเห์ล่อการทัำาขวัิญ
ข้าวิปีละครั�ง	 (ก่อพื่ระทัรายข้าวิเปล่อก)	ใช้้พัื่นี้ธ์ิ์ข้าวิส่งเสริมีจัากราช้การห์ร่อจัาก
การซ่ึ่�อเถุ้าแก่ใช้้ปุ�ยเคม้ี	 ส่วินี้ให์ญ่ปลูกข้าวิเจ้ัา	 การปลูกข้าวิเห์น้ี้ยวิน้ี้อยลงเพ่ื่�อไว้ิ
รับประทัานี้ม้ียุง้ฉางน้ี้อยลง	โดยม้ีรายละเอ้ยด	4	ประเด็นี้	ดังน้ี้�
 1.1 ปัจจัยท่ีทำาให้มาประกอบอาชีพชาวนาและการเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพทำานา	 พื่บว่ิา	 จัากการสัมีภาษณ์ผู้ให้์ข้อมูีลห์ลัก	 กล่าวิว่ิา	
“ทัำานี้ามีานี้านี้	 ไม่ีคิดจัะไปไห์นี้	 ขอทัำานี้าไปจันี้ตลอดช้้วิิต”	 ปัจัจััยท้ั�ทัำาให้์มีา
ประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้า	ค่อ	อาช้้พื่ทัำานี้าก็เป็นี้อาช้้พื่ท้ั�ทัำามีายาวินี้านี้ตั�งแต่รุ่นี้พ่ื่อแม่ี
ลูกช้าวินี้าตามีพ่ื่อแม่ีและได้รับมีรดกตกทัอดท้ั�ดินี้ท้ัองนี้า	ดังนัี้�นี้	จึังม้ีควิามีคิดท้ั�จัะ
ทัำานี้าต่อไปส่วินี้การเตร้ยมีควิามีพื่ร้อมีในี้การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าเม่ี�อฝึนี้ตกก็เริ�มี
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ทัำานี้าเลย	 เตร้ยมีเมีล็ดพัื่นี้ธ์ิ์ข้าวิโดยซ่ึ่�อพัื่นี้ธ์ิ์ข้าวิเจ้ัาจัากเถุ้าแก่ห์ร่อเก็บเองไม่ีต้อง
ซ่ึ่�อท้ั�ดินี้ปรับไถุ่ห์น้ี้าดินี้	ทัำานี้า	2	ครั�ง	ไถุ่นี้าแล้วิห์ว่ิานี้		สิ�งท้ั�สำาคัญ	ค่อ	นี้ำ�า	และเงินี้ทุันี้
 1.2 กระบวนการผลิตตั�งแต่เร่ิมต้นจนนำาไปจำาหน่าย	 พื่บว่ิา	 จัากการ
สัมีภาษณ์ผู้ให้์ข้อมูีลห์ลักสรุปได้ว่ิา	 ในี้ปัจัจุับันี้การทัำานี้าม้ี	 2	 แบบ	 ค่อ	 ม้ีการทัำา
นี้าปี	(ในี้ฤดูกาล)	และนี้าปรัง	(นี้อกฤดูกาล)	จัะทัำานี้า	2	ครั�ง	ห์ร่ออาจัม้ีครั�งท้ั�	3	
ปลูกถัุ�วิเข้ยวิห์ากไม่ีปลูกถัุ�วิเข้ยวิก็จัะตากดินี้	การปลูกข้าวิใช้้วิิธ้ิ์ห์ว่ิานี้ข้าวิ	ไม่ีปรัก
ดำาเห์ม่ีอนี้แต่ก่อนี้แล้วิเนี้่�องจัากเมีล็ดข้าวิเป็นี้พัื่นี้ธ์ุิ์ท้ั�โตเร็วิและเก็บเก้�ยวิโดยใช้้รถุ
เก้�ยวิข้าวิซึึ่�งเก็บเก้�ยวิได้ภายในี้	3	เด่อนี้ห์ร่อ	4	เด่อนี้	การเตร้ยมีพ่ื่�นี้ท้ั�จัะไถุ่นี้าด้วิย
รถุไถุ่	การทัำานี้าจัะเริ�มีห์ลังประเพื่ณ้สงกรานี้ต์เสร็จั	ม้ีฝึนี้ตก	ม้ีนี้ำ�า	ห์ร่อสูบนี้ำ�าเข้า
นี้า	ก็สามีารถุทัำานี้าได้เม่ี�อเก็บเก้�ยวิข้าวิแล้วิส่วินี้ให์ญ่จัะไปขายเถุ้าแก่	ห์ร่อสห์กรณ์
ตำาบลท่ัาแดง	โดยม้ีรายละเอ้ยดสรุปได้	ดังน้ี้�
 อดีต การทำานาจะทำานาปีละครั�ง เร่ิมต้นจาก
	 1.	การสำารวิจัสถุานี้ท้ั�ถุางห์ญา้ตามีคันี้นี้า	โดยเฉพื่าะแรก	ๆ 	ในี้อด้ตเป็นี้ท้ั�ดินี้
ให์ม่ีต้องถุางห์ญ้าให้์เต้ยนี้โล่งก่อนี้
	 2.	ไถุ่นี้าด้วิยควิาย	เร้ยกว่ิา	“ไถุ่ดะห์ร่อไถุ่แปร”	ค่อ	การไถุ่คาดให้์เร้ยบ	ยำ�า
ให้์เร้ยบ
	 3.	การทัำานี้าปี	 จัะต้องเตร้ยมีท้ั�ห์ว่ิานี้กล้าการทัำานี้าจัะต้องแบ่งนี้าเป็นี้	
10	ส่วินี้	1	ส่วินี้จัะเป็นี้ท้ั�เพื่าะต้นี้กล้า	และต้องม้ีการเตร้ยมีข้าวิเปล่อกคัดเล่อกเป็นี้
แม่ีพัื่นี้ธ์ุิ์	โดยนี้ำาไปแช่้นี้ำ�าไว้ิก่อนี้ห์ว่ิานี้	ประมีาณ	5	วัินี้	แล้วิก็นี้ำาไปห์ว่ิานี้แปลงท้ั�ได้
เตร้ยมีไว้ิ
	 4.	ในี้ระห์ว่ิางการเตร้ยมีห์ว่ิานี้กล้าต้องเตร้ยมีตัดห์ญ้า	 เม่ี�อฝึนี้ตกม้ีนี้ำ�าฝึนี้ก็
จัะทัำาการไถุ่ดะห์ร่อไถุ่แปร	ภาษาอ้สานี้	เร้ยกว่ิา	“ไถุ่หุ์ด”	เพ่ื่�อเป็นี้การกลบดินี้	ไถุ่
กลบห์ญ้าท้ั�ขึ�นี้ให้์ตาย	เอาให้์แช่้ในี้นี้ำ�าเพ่ื่�อเป็นี้ปุ�ยให้์ดินี้ซุึ่ย	ดินี้ห์ลวิมี	เป็นี้ปุ�ยท้ั�ด้จัะ
ได้ดำาเนิี้นี้การปรักดำาต่อไป
	 5.	เม่ี�อไถุ่ปรับดินี้พื่ร้อมีแล้วิรอนี้ำ�ามีาจัากห์ลายแบบ	ค่อ	จัากนี้ำ�าคลอง	จัาก
ฝึนี้ท้ั�ตกมีา	และสูบนี้ำ�าเข้านี้าให้์นี้ำ�าท่ัวิมีท้ั�ไถุ่ไว้ิได้จัะด้ท้ั�สุดเป็นี้การห์มัีกห์ญ้าเน่ี้าให้์
เป็นี้ปุ�ยท้ั�ด้รอระยะเวิลาท้ั�ต้นี้กล้าโตประมีาณ	1เด่อนี้ครึ�ง	จัะขึ�นี้เม่ี�อม้ีนี้ำ�ามีาก็จัะไถุ่
ดะเป็นี้ครั�งท้ั�	2
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	 6.	ห์ลังจัากนัี้�นี้ก็จัะปรักดำาห์ร่อดำานี้า	 	 โดยใช้้วิิธ้ิ์การเอาแรงกันี้ห์ร่อการ
ลงแขกกันี้	ญาติ	ๆ	เพ่ื่�อนี้	ๆ	ในี้ห์มู่ีบ้านี้มีาช่้วิยกันี้
	 7.	รอให้์ข้าวิออกรวิง	“ข้าวิเข้ยวิ”	ประมีาณ	2-3	เด่อนี้	ในี้ช่้วิงระยะดังกล่าวิ
จัะต้องม้ีนี้ำ�าในี้นี้าอยูต่ลอด	ขาดนี้ำ�าไม่ีได้
	 8.	เม่ี�อข้าวิตั�งท้ัองแล้วิออกรวิง	รอรวิงข้าวิสุกออกส้เห์ล่องแล้วิเก้�ยวิข้าวิโดย
การเก้�ยวิข้าวิใช้้วิิธ้ิ์การเอาแรงกันี้	ห์ร่อการลงแขกกันี้	ญาติ	ๆ	เพ่ื่�อนี้	ๆ	ในี้ห์มู่ีบ้านี้
มีาช่้วิยกันี้และเปล้�ยนี้กันี้ไปเร่�อย	ๆ	จันี้ครบทุักคนี้
	 9.	เม่ี�อเก้�ยวิข้าวิมีาแล้วิจัะนี้ำาข้าวิไปตากแดดให้์เม็ีดข้าวิแห้์งแล้วินี้ำาไปรวิมี
ห์มัีดเป็นี้กำา	ๆ	ถุ้าข้าวิม้ีจัำานี้วินี้มีากจัะใช้้ควิายเดินี้นี้วิด	แต่ถุ้าข้าวิม้ีจัำานี้วินี้ไม่ีมีาก
นัี้กช้าวินี้าจัะนี้ำาห์มัีดข้าวิมีาต้ฟาดโดยต้กับพ่ื่�นี้เส่�อ
	 10.	แล้วิเก็บข้าวิเปล่อกขึ�นี้ยุง้ข้าวิ	เก็บไว้ิกินี้ในี้ครอบครัวิตามีสมีควิรท้ั�เห์ล่อ
ก็จัะนี้ำาไปจัำาห์น่ี้าย
	 สรุปช่้วิงระยะเวิลาในี้การทัำานี้า	ค่อ	ห์ลังสงกรานี้ต์เม่ี�อฝึนี้ตก	เด่อนี้เมีษายนี้	
ถึุง	ธัิ์นี้วิาคมี	ห์ลังวัินี้ลอยกระทังจัะลงม่ีอเก้�ยวิข้าวิ	ห์ลังจัากช่้วิงเวิลาดังกล่าวิก็จัะ
ปลูกผักสวินี้ครัวิ	ห์ว่ิานี้แห์ห์าปลา	ฯลฯ	
 ประมาณ 8 ปีท่ีแล้วจนถึงปัจจุบัน มีการทำานา 2-3 ครั�งใน 1 ปี
	 การทัำานี้าระยะห์ลังห์ลัง	จัะเร้ยกว่ิา	ม้ีการทัำานี้าปี	(ในี้ฤดูกาล)	และนี้าปรัง	
(นี้อกฤดูกาล)	รวิมี	2	ครั�ง	ห์ร่อเกษตรบางรายอาจัทัำานี้าได้ถึุง	3	ครั�ง	ถุ้าม้ีนี้ำ�าห์ร่อ
ท้ั�นี้าอยูใ่นี้ท้ั�ลุ่มี	ซึึ่�งปัจัจุับันี้เร้ยกว่ิา	การทัำานี้าปรังนัี้�นี้เอง	ซึึ่�งบ้านี้ท่ัาสวิายส่วินี้ให์ญ่
จัะทัำานี้า	2	ครั�ง	บางรายครั�งท้ั�	3	ปลูกถัุ�วิเข้ยวิ	โดยใช้้วิิธ้ิ์ห์ว่ิานี้ข้าวิ	ซึึ่�งไม่ีปรักดำา
เห์ม่ีอนี้แต่ก่อนี้เน่ี้�องจัากเมีล็ดข้าวิเป็นี้พัื่นี้ธ์ุิ์ท้ั�โตเร็วิและเก็บเก้�ยวิได้ภายในี้	3	เด่อนี้
	 1.	การทัำานี้าครั�งแรก	ในี้ช่้วิงประมีาณ	เด่อนี้พื่ฤษภาคมี	เม่ี�อม้ีนี้ำ�าจัากฝึนี้ห์ร่อ
การสูบนี้ำ�าเข้านี้าก็จัะทัำาการห์ว่ิานี้เมีล็ดข้าวิพัื่นี้ธ์ุิ์	 3	 เด่อนี้	 แล้วิเก็บเก้�ยวิข้าวิ
ประมีาณ	เด่อนี้กรกฎีาคมี	ห์ลังจัากนัี้�นี้ก็จัะยำ�าต้เลนี้
	 2.	เป็นี้การทัำานี้ารอบท้ั�	2	ช่้วิง	เด่อนี้สิงห์าคมี	ห์ว่ิานี้ข้าวิ	เก็บเก้�ยวิประมีาณ	
เด่อนี้	ตุลาคมี	พื่ฤศึจิักายนี้
	 3.	ส่วินี้รอบ	3	เกษตรจัะเริ�มีห์ว่ิานี้	เด่อนี้ธัิ์นี้วิาคมี	เก็บเก้�ยวิ	 เด่อนี้ม้ีนี้าคมี	
เกษตรกรบางรายในี้ช่้วิงเวิลาน้ี้�ไม่ีปลูกข้าวิจัะหั์นี้ไปปลูกถัุ�วิเข้ยวิแทันี้จัะเก็บถัุ�วิในี้
เวิลาไกล้เค้ยงกันี้ประมีาณ	เด่อนี้ม้ีนี้าคมี
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	 4.	ในี้ช่้วิงเด่อนี้เมีษายนี้	เกษตรจัะห์ยุดปลูกพ่ื่ช้เตร้ยมีพ่ื่�นี้ท้ั�โดยการไถุ่นี้าให้์
ดินี้ได้ตากแดด	 ห์ลังประเพื่ณ้สงกรานี้ต์เสร็จัม้ีฝึนี้ตกม้ีนี้ำ�า	 ห์ร่อสูบนี้ำ�าเข้านี้าก็
สามีารถุทัำานี้าได้
 1.3 ปัจจัยการผลิตและทัศนคติในการประกอบอาชีพทำานาจากปัจจุบัน
จนถึงอนาคต	พื่บว่ิา	ปัจัจััยการผลิตม้ีท้ั�ดินี้	แรงงานี้ในี้ครอบครัวิ	แห์ล่งนี้ำ�าจัากนี้ำ�า
ฝึนี้และปั�มีนี้ำ�าบาดาล	เตร้ยมีเคร่�องม่ีอและอุปกรณ์การทัำานี้าท้ั�ม้ีอยูใ่ห้์พื่ร้อมีใช้้งานี้
ค่านี้ำ�ามัีนี้รถุไถุนี้า	ค่าจ้ัางรถุเก้�ยวิข้าวิ	ปุ�ย	ยาฉ้ดกำาจััดศัึตรูพ่ื่ช้	ส่วินี้ทััศึนี้คติในี้การ
ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าจัากปัจัจุับันี้จันี้ถึุงอนี้าคตโดยทัั�วิไปมีองว่ิาในี้ชุ้มีช้นี้ม้ีควิามี
สงบสุขด้	 อาช้้พื่ทัำานี้าก็เป็นี้อาช้้พื่ท้ั�ทัำามีายาวินี้านี้ตั�งแต่รุ่นี้พ่ื่อแม่ีและได้รับมีรดก
ตกทัอดท้ั�ดินี้ท้ัองนี้า	แต่รายได้ไม่ีค่อยด้ม้ีห์น้ี้�สินี้มีาก	ดังนัี้�นี้จัากการสัมีภาษณ์ผู้ให้์
ข้อมูีลรองรายห์นึี้�งกล่าวิว่ิา	“ทัำานี้าไม่ีไห์วิแล้วิ	ม้ีแต่ห์น้ี้�สินี้	ค้าขายยงัพื่อม้ีเงินี้เห์ล่อ
บ้าง”	 จึังเลิกทัำานี้าหั์นี้มีาขายปลาห์ร่อขายของแทันี้	และให้์คนี้อ่�นี้เช่้านี้า	 ช้้วิิตในี้
อนี้าคตไม่ีคิดท้ั�จัะทัำานี้าต่อไปในี้อนี้าคตแล้วิเปล้�ยนี้อาช้้พื่ซึึ่�งทัำาให้์ม้ีรายได้ด้ขึ�นี้และ
ม้ีบางส่วินี้ทััศึนี้คติในี้การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าจัากปัจัจุับันี้จันี้ถึุงอนี้าคตต้องทัำานี้า
ไปเร่�อย	ๆ	จันี้กว่ิาจัะไม่ีไห์วิ		การทัำานี้าในี้ปัจัจุับันี้ม้ีเคร่�องจัักรมีาช่้วิยด้ขึ�นี้มีากแต่
ต้นี้ทุันี้สูงถุ้าทัำาไม่ีไห์วิก็จัะให้์ลูกทัำาแทันี้ห์ร่อคนี้อ่�นี้เช่้าท้ั�นี้าแทันี้	
 1.4 รายได้ รายจ่าย ภาระหนี�สิน การออม และการวางแผนชีวิตในอนาคต 
ทัศนคติทางเศรษฐกิจในอนาคต พื่บว่ิา	 ช้าวินี้าส่วินี้ให์ญ่จัะม้ีรายได้ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อ
กับรายจ่ัาย	ม้ีภาระห์น้ี้�สินี้อาจัม้ีการออมีบ้างบางครอบครัวิส่วินี้การประกอบอาช้้พื่
อ่�นี้	เช่้นี้	ขายของ	ขายปลา	จัะม้ีรายได้ม้ีเพ้ื่ยงพื่อสำาห์รับรายจ่ัาย	ม้ีห์น้ี้�สินี้บ้าง	ม้ี
การออมีบ้างส่วินี้การวิางแผนี้ช้้วิิตในี้อนี้าคต	 ทััศึนี้คติทัางเศึรษฐกิจัในี้อนี้าคต
ช้าวินี้าสว่ินี้ให์ญ่จัะทัำานี้ากนัี้ต่อไป	และมีค้วิามีห์วิงัท้ั�ราคาขา้วิจัะมีแ้นี้วิโนี้ม้ีท้ั�สูงขึ�นี้	
ซึึ่�งจัะทัำาให้์ม้ีรายได้สูงกว่ิารายจ่ัาย
 1.5 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในสภาพปัจจุบัน พบว่า การ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมในสภาพปัจจุบัน ม้ีการเปล้�ยนี้แปลงในี้ทัางท้ั�ด้ขึ�นี้ในี้
ทุักๆ	 ด้านี้	 ซึึ่�งวัิฒนี้ธิ์รรมี	 9	 ด้านี้ในี้ห์มู่ีบ้านี้	 จัากการสัมีภาษณ์สรุปได้	 ดังน้ี้�	
1)	ครอบครัวิ	ไม่ีเปล้�ยนี้แปลง	ครอบครัวิอบอุ่นี้	2)	เศึรษฐกิจัเปล้�ยนี้แปลง	ครอบครัวิ
พื่อม้ีพื่อกินี้	3)	การเม่ีองการปกครอง	ม้ีการเปล้�ยนี้แปลงท้ั�ด้ขึ�นี้		4)	การศึึกษาวัิด
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เป็นี้ท้ั�อบรมีสั�งสอนี้ลูกห์ลานี้	และการศึึกษาในี้โรงเร้ยนี้ของชุ้มีช้นี้	โรงเร้ยนี้บ้านี้ท่ัา
สวิาย	และเร้ยนี้ต่อโรงเร้ยนี้ท่ัาแดง	ห์ร่อโรงเร้ยนี้ห์นี้องไผ่	5)	ควิามีเช่้�อทัางศึาสนี้า
ม้ีควิามีเช่้�อมัี�นี้และศึรัทัธิ์าในี้พื่ระพืุ่ทัธิ์ศึาสนี้าครอบครัวิไปทัำาบุญในี้วัินี้พื่ระเสมีอ	
6)	แพื่ทัย/์สาธิ์ารณสขุ	ไม่ีค่อยเจ็ับป่วิยร่างกายแข็งแรงด้ห์ากเจ็ับไข้ได้ป่วิยเล็กน้ี้อย
ก็จัะห์าซ่ึ่�อยากินี้ห์ร่อไปอนี้ามัียตำาบล	 ห์ร่อเป็นี้มีากก็จัะไปห์าห์มีอท้ั�โรงพื่ยาบาล
อำาเภอห์นี้องไผ่	 7)	 ส่�อสาร/เทัคโนี้โลย้	 ม้ีม่ีอถุ่อใช้้สัญญาณไม่ีค่อยช้ัด	 แต่ไม่ีมี้
โทัรศัึพื่ท์ับา้นี้	ม้ีไฟฟ้า	ประปาชุ้มีช้นี้ใช้้		8)	การคมีนี้าคมีในี้ชุ้มีช้นี้เป็นี้ทัางลาดลูกรัง
ผิวิเร้ยบตลอดเส้นี้ทัางทัำาให้์การคมีนี้าคมีในี้ห์มู่ีบ้านี้ด้ขึ�นี้	 	 9)	 ศิึลป/นัี้นี้ทันี้าการ	
ห์ลังจัากกลับจัากไปนี้า	ช้าวิบ้านี้ห์ร่อช้าวินี้าก็จัะมีาพัื่กผ่อนี้ท้ั�วัิดมีาทัำาบุญ	และท้ั�
วัิดม้ีสวินี้ร่มีร่�นี้สำาห์รับการพัื่กผ่อนี้
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพชาวนา การท้ั�ช้าวินี้าในี้
ห์มู่ีบ้านี้ต่างจัังห์วัิดม้ีแนี้วิโน้ี้มีจัำานี้วินี้ผู้ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าลดน้ี้อยลง	 แสดงให้์
เห็์นี้ว่ิาวัิฒนี้ธิ์รรมีข้าวิซึึ่�งเป็นี้วิิถุ้ช้้วิิตของคนี้ไทัยส่วินี้ให์ญ่ในี้ประเทัศึและวัิฒนี้ธิ์รรมี
ข้าวิกำาลังเปล้�ยนี้แปลงไปอย่างรวิดเร็วิในี้สังคมีไทัย	 อันี้เน่ี้�องมีาจัากประช้าช้นี้ท้ั�
ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าส่วินี้ให์ญ่จัะยากจันี้ม้ีภาระห์น้ี้�สินี้เพื่ราะต้องกู้เงินี้ทัั�งในี้ระบบ
และนี้อกระบบ	ทัั�งจัากสถุาบันี้การเงินี้และพ่ื่อค้านี้ายทุันี้	ผลผลิตได้ปริมีาณน้ี้อย	
ห์ร่อบางท้ัไม่ีได้ตามีมีาตรฐานี้ม้ีต้นี้ทุันี้การทัำานี้าสูงขึ�นี้ทุักปี	แต่ราคาข้าวิตกตำ�าและ
ยังประสบกับปัญห์าแห์ล่งนี้ำ�าภัยแล้งและภัยธิ์รรมีช้าติทัำาให้์ช้าวินี้าม้ีห์น้ี้�สินี้สะสมี
ไม่ีห์ลุดพ้ื่นี้จัากควิามียากจันี้
	 ดังนัี้�นี้	ปัญห์าและอุปสรรคในี้การประกอบอาช้้พื่ช้าวินี้าของช้าวิบ้านี้ท่ัาสวิาย
เกิดจัาก	4	ประการ	ดังน้ี้�
	 2.1	ต้นี้ทุันี้การผลิตท้ั�สูง	ได้แก่	ปุ�ย	ยากำาจััดศัึตรูพ่ื่ช้	เมีล็ดพัื่นี้ธ์ุิ์ข้าวิ	ค่าแรงงานี้	
ค่านี้ำ�ามัีนี้รถุ	ซึึ่�งต้นี้ทุันี้การทัำานี้าต่อรอบการผลิตโดยทัำานี้าแต่ละท้ัม้ีปัจัจััยการผลิต	
13	ปัจัจััย	ได้แก่		ค่าเช่้าท้ั�ดินี้		ค่าไถุดะ	(ครั�งท้ั�	1)	ค่าไถุพื่รวินี้	(ครั�งท้ั�2)	ค่าเมีล็ด
พัื่นี้ธ์ุิ์	ค่าห์ว่ิานี้เมีล็ด/ค่าจ้ัางปลูก	ค่าปุ�ย	ค่าสารกำาจััดศัึตรูพ่ื่ช้	ค่าจ้ัางใส่ปุ�ย	ค่าจ้ัาง
ฉ้ดพ่ื่นี้สารกำาจััดศัึตรูพ่ื่ช้	ค่าจ้ัางตัดข้าวิด้ด	(ข้าวิท้ั�จััดอยูใ่นี้ห์มีวิดวัิช้พ่ื่ช้)	ค่าเก็บเก้�ยวิ	
(รวิมีค่าขนี้ส่งข้าวิไปขาย)	 ค่านี้ำ�ามัีนี้เช่้�อเพื่ลิง	และค่าขนี้ผลผลิตไปขาย	 เป็นี้ค่าใช้้
จ่ัายในี้การทัำานี้าทัั�งสิ�นี้
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	 2.2	การขาดแคลนี้แห์ลง่นี้ำ�า	เป็นี้เร่�องสำาคัญมีากเมี่�อขาดแคลนี้นี้ำ�าปรมิีาณนี้ำ�า
ไม่ีเพ้ื่ยงพื่อ	 แห์ล่งนี้ำ�าธิ์รรมีช้าติไม่ีเพ้ื่ยงพื่อต่อการทัำานี้าปลูกข้าวิจัะทัำาให้์ม้ีผลต่อ
ผลผลิตข้าวิไม่ีได้มีาตรฐานี้และไม่ีได้ตามีปริมีาณท้ั�คาดห์วัิง	
	 2.3	 สภาพื่อากาศึแปรปรวินี้ด้วิยการเปล้�ยนี้แปลงสภาพื่อากาศึภาวิะโลก
ร้อนี้ ซึึ่�งนี้ำาไปสู่สถุานี้การณ์ห์ลายอยา่งท้ั�เราไม่ีคาดคิดมีาก่อนี้	อยา่งในี้ปี	2562	บาง
พ่ื่�นี้ท้ั�ในี้ประเทัศึไทัยประสบทัั�งภัยแล้งรุนี้แรงและนี้ำ�าท่ัวิมีฉับพื่ลันี้ในี้เวิลาใกล้กันี้	
นี้ำ�าสะอาดจัะเป็นี้สิ�งท้ั�ขาดแคลนี้ในี้อนี้าคต	 เร่�องเห์ล่าน้ี้�เป็นี้ควิามีเส้�ยงโดยตรงต่อ
ธุิ์รกิจัและกระทับกับคนี้ทัั�งโลก	นี้อกจัากน้ี้�ยงัม้ีควิามีเส้�ยงทัางอ้อมีท้ั�อาจัเป็นี้ผลต่อ
สิ�งแวิดล้อมีและแน่ี้นี้อนี้ท้ั�สำาคัญม้ีผลต่อผลผลิตข้าวิไม่ีได้มีาตรฐานี้และไม่ีได้ตามี
ปริมีาณท้ั�คาดห์วัิง
	 2.4	 ราคาข้าวิตกตำ�า	 ท้ั�สำาคัญ	 ค่อ	 ราคาข้าวิในี้ปัจัจุับันี้ตำ�า	 ได้ถัุงละ	 60-65	
บาทัต่อถัุง	ซึึ่�งต้องการให้์ราคาถัุงละ	100	บาทัต่อถัุง	
 3. การปรับตัวของอาชีพชาวนา	พื่บว่ิา	ช้าวินี้าจัะม้ีการปรับตัวิตลอดเวิลา
การปรับตัวิของอาช้้พื่ช้าวินี้าโดยการสังเกตการณ์จัากในี้ปีท้ั�ผ่านี้มีาแล้วินี้ำามีา
ปรับปรุงวิิธ้ิ์การห์ร่อผลผลิตท้ั�ได้	 และราคาท้ั�นี้ำาไปขาย	 โดยพื่บว่ิาแนี้วิทัางในี้การ
ปรับตัวิของช้าวินี้า	ม้ี	3	ประการ	ดังน้ี้�	
	 3.1	 การพึื่�งพื่าตนี้เองให์้มีากเพ่ื่�อลดต้นี้ทุันี้การผลิต	 โดยเกษตรกรพื่ยายามี
ห์าวิิธ้ิ์ลดต้นี้ทุันี้การผลติ	รับฟังปราญช์้ช้าวิบ้านี้ท้ั�ม้ีภูมิีปัญญาท้ั�สั�งสมีประสบการณ์
มีานี้านี้ถุ่ายทัอดให้์ลูกห์ลานี้โดยเล่อกใช้้วิิธ้ิ์ท้ั�เห์มีาะสมีกับพ่ื่�นี้ท้ั�	 อาทิั	 ใช้้พัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้
ของท้ัองถิุ�นี้ลดการซ่ึ่�อพัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้จัากนี้ายทุันี้ไม่ีใช้้ห์ร่อลดการใช้้ปุ�ยเคม้ีโดยใช้้ปุ�ย
ช้้วิภาพื่แทันี้	 ยารักษาโรคพ่ื่ช้ควิรใช้้ยาช้้วิภาพื่	 ลดค่าขนี้ส่งโดยการรวิมีกลุ่มีขาย
สินี้ค้าเกษตรซึึ่�งอาจัเจัรจัาให์้นี้ายทุันี้มีารับสินี้ค้าห์ร่อร่วิมีกันี้ขนี้ส่งจัะทัำาให้์
ประห์ยดัค่าใช้้จ่ัายลง	เป็นี้ต้นี้	ท้ั�สำาคัญเกษตรกรควิรเกบ็เมีลด็พัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้ไร่ของตนี้เอง
เพ่ื่�อไว้ิใช้้ในี้ปีห์น้ี้าได้	 เป็นี้การอนุี้รักษ์พัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้ท้ั�เป็นี้ของท้ัองถิุ�นี้อย่างแท้ัจัริงและ
จัะทัำาให้์ม้ีต้นี้ทุันี้การผลิตท้ั�ตำ�าลงโดยไม่ีต้องซ่ึ่�อจัากนี้ายทุันี้	 อ้กประเด็นี้	 ค่อ	 การ
ปลูกพ่ื่ช้แบบผสมีผสานี้ในี้บริเวิณท้ั�นี้า	โดยการปลกูพ่ื่ช้	เช่้นี้	ถัุวิเข้ยวิ	ข้าวิโพื่ด	สลับ
ทัำานี้า	และปลูกรอบ	ๆ	ท้ั�นี้า	เช่้นี้	ปลูกมีะละกอ	กล้วิย	เป็นี้ต้นี้	เพ่ื่�อเพิื่�มีรายได้ให้์
ช้าวินี้าด้วิยและท้ั�สำาคัญ	ค่อ	เกษตรกรจึังต้องพึื่�งพื่าตนี้เองโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งการ
จััดการแห์ล่งนี้ำ�าท้ั�ด้	จัากแห์ล่งนี้ำ�าธิ์รรมีช้าติม้ีอยู่	
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 3.2 สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการออมเงิน	 สภาพื่อากาศึแปรปรวินี้ด้วิยการ
เปล้�ยนี้แปลงสภาพื่อากาศึภาวิะโลกร้อนี้เกษตรกรจึังจัำาเป็นี้ท้ั�จัะต้องพื่ยายามีช่้วิย
เห์ล่อตนี้เองก่อนี้ห์ร่อช่้วิยเห์ล่อกันี้ในี้ชุ้มีช้นี้	 ห์ากเกษตรกรสามีารถุสะสมีเงินี้ทุันี้
ห์ร่อออมีเงินี้	ม้ีเงินี้ทุันี้ของตนี้เองเองก็ไม่ีต้องกู้จัากสถุาบันี้การเงินี้	ห์ร่อไม่ีต้องใช้้
เงินี้ทุันี้จัากพ่ื่อค้าคนี้กลางห์ร่อนี้ายทุันี้	 ช้าวินี้าม้ีควิามีรู้	 ช่้างคิด	 ช่้างสังเกต	 เก็บ
ข้อมูีล	 ปรับปรุงเปล้�ยนี้แปลงวิิธ้ิ์การทัางการเกษตรอยู่เสมีอเพ่ื่�อให้์ผลผลิตได้
คุณภาพื่และเป็นี้ท้ั�ต้องการของตลาด	ม้ีจิัตวิิญญาณของการเป็นี้เกษตรกร	ค่อ	ควิามี
อดทันี้มีใ้จัรักในี้อาช้้พื่	ม้ีวิินัี้ยในี้ตนี้เองและมีค้วิามีซึ่่�อสัตย์ในี้อาช้้พื่ของตนี้เอง	โดย
เฉพื่าะอยา่งยิ�งการม้ีวิินัี้ยในี้การขายสินี้ค้าเกษตรและท้ั�สำาคัญเกษตรกรท้ั�ประกอบ
อาช้้พื่ทัำานี้าจัะต้องรู้จัักพื่อประมีาณม้ีเห์ตุผลและม้ีภูมิีคุ้มีกันี้ตามี	โดยการนี้ำาห์ลัก
ปรัช้ญาเศึรษฐกิจัพื่อเพ้ื่ยง	 ค่อ	 สร้างภูมิีคุ้มีกันี้ด้วิยการออมีเงินี้และการม้ีวิินัี้ย
ทัางการเงินี้		โดยต้องวิางแผนี้การบริห์ารจััดการ	รายรับ	รายจ่ัาย	ซึึ่�งการวิางแผนี้
การจััดการห์น้ี้�	 โดยทัำาการวิางแผนี้งบประมีาณในี้ครัวิเร่อนี้	 โดยทัำาบัญช้้รายรับ	
รายจ่ัายในี้แต่ละวัินี้	เด่อนี้	ปี		ดังนัี้�นี้	เกษตรกรจึังต้องม้ีคุณสมีบัติดังกล่าวิเพ่ื่�อเป็นี้
เคร่�องป้องกันี้ควิามีเส้�ยงเพ่ื่�อลดห์น้ี้�สินี้ลงได้โดยพัื่ฒนี้าจัากการพึื่�งพื่าตนี้เองไป
จันี้ถึุงการรวิมีกลุ่มีชุ้มีช้นี้เข้มีแข็งเป็นี้แนี้วิทัางการห์ลุดพ้ื่นี้จัากการเป็นี้ห์น้ี้�ได้	
 3.3 การรวมกลุ่มโดยการมส่ีวนร่วมก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง	การเสริมีสร้าง
คุณภาพื่ของข้าวิท้ั�ได้มีาตรฐานี้ราคาข้าวิจัะสูงขึ�นี้นัี้�นี้เองซึึ่�งการรวิมีกลุ่มี/การม้ีส่วินี้
ร่วิมีท้ั�เข้มีแข็ง	 โดยการม้ีภาวิะผู้นี้ำาชุ้มีช้นี้ท้ั�เข้มีแข็ง	 ทัำาให้์เกษตรกรสามีารถุรวิมี
กลุ่มีเพ่ื่�อเจัรจัาต่อรองกับนี้ายทุันี้	 และสามีารถุกำาห์นี้ดราคาสินี้ค้าเกษตรเองได้	
ห์ากผลิตสินี้ค้าเกษตรท้ั�ม้ีคุณภาพื่ตามีมีาตรฐานี้ของรัฐห์ร่อของนี้ายทุันี้ท้ั�กำาห์นี้ด
และการม้ีส่วินี้ร่วิมี	 พื่ยายามีร่วิมีกันี้ตั�งรับปัญห์า	 ห์าทัางป้องกันี้ควิามีเส้�ยงของ
ฤดูกาลท้ั�เปล้�ยนี้แปลงรว่ิมีกันี้	ม้ีการรวิมีกลุ่มีในี้การปรบัปรุงการทัำานี้า	พึื่�งพื่าตนี้เอง	
ฟื�นี้ฟูดินี้	 ใช้้ปุ�ยช้้วิภาพื่	 จัะสามีารถุเสริมีสร้างคุณภาพื่ของข้าวิท้ั�ได้มีาตรฐานี้จัะ
สามีารถุขายได้ราคาท้ั�สูงขึ�นี้ได้และการรวิมีกลุ่มีโดยการม้ีส่วินี้ร่วิมีท้ั�เข้มีแข็งเพ่ื่�อ
ของบประมีาณจัากภาครฐัให้์เร่งดำาเนิี้นี้สนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณในี้การสรา้งท่ัอส่งนี้ำ�า
จัากอ่างเก็บนี้ำ�ามีายังห์มู่ีบ้านี้เป็นี้การเพิื่�มีแห์ล่งนี้ำ�าให์้กับชุ้มีช้นี้ได้อ้กทัางห์นึี้�งและ
การสร้างเคร่อข่ายกลุ่มีเกษตรกรทัำานี้าเพ่ื่�อแลกเปล้�ยนี้เร้ยนี้รู้ประสบการณ์และ
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การสร้างอำานี้าจัการต่อรองเพ่ื่�อกำาห์นี้ดราคาข้าวิให้์ม้ีราคาท้ั�สูงขึ�นี้ตามีกลไกของ
ตลาดได้
	 การวิิจััยสะท้ัอนี้ให้์เห็์นี้ถึุงปัญห์าและการปรับตัวิการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตของช้าวินี้า	
จัะการทัำาอย่างไรให้์เกษตรกรท้ั�ทัำานี้าม้ีรายได้เพ้ื่ยงพื่อกับค่าใช้้จ่ัายไม่ีเป็นี้ห์น้ี้�ห์ร่อ
ม้ีห์น้ี้�สินี้น้ี้อยลง	 ทัำาให์้ช้าวินี้าสามีารถุล่มีตาอ้าปากขึ�นี้มีาได้แต่ถึุงแม้ีว่ิาช้าวินี้าจัะ
ประสบปัญห์าในี้การทัำานี้าแต่พื่วิกเขาม้ีควิามีสงบสุขตามีอัตภาพื่	 ผู้วิิจััยขอเป็นี้
กำาลังใจัให์้แก่ช้าวินี้าท้ั�ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าท้ั�ม้ีควิามีพื่ยายามีและตั�งใจัในี้การ
ประกอบอาช้้พื่ท้ั�สำาคัญเป็นี้กระดูกสันี้ห์ลังของช้าติท้ั�จัะทัำานี้าต่อให้์ยั�งย่นี้ส่บไป	
ดังแสดงในี้	รูปภาพื่ท้ั�	2

บริบทการประกอบอาชีพัทำานา

-ปัจจัยท่ีทำาให้มาประกอบอาชีพ

ชาวนาและการเตรียมความพร้อม

ในการประกอบอาชีพทำานา 

-กระบวนการผู้ลิตต้ังแต่เร่ิมต้นจน

นำาไปจำาหน่าย 

-ปัจจัยการผู้ลิตและทัศึนคติในการ

ประกอบอาชีพทำานาจากปัจจุบัน

จนถ่งอนาคต  

-รายได้ รายจ่าย ภาระหน้ีสิน 

การออม การวางแผู้นชีวิตใน

อนาคตและ ทัศึนคติทางเศึรษฐกิจ

ในอนาคต

-การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธิรรม

ในสภาพปัจจุบัน

รูปภาพท่ี 2 	สรุปข้อค้นี้พื่บจัากบริบทัการประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า	ปัญห์าและ
อุปสรรค	การประกอบอาช้้พื่ทัำานี้า	และการปรับตัวิของช้าวินี้า

การปรับตัวขั้องชาวนา

-การพ่่งพาตนเองให้มาก

เพ่ือลดต้นทุนการผู้ลิต 

-สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการ

ออมเงิน 

-การรวมกลุ่มโดยการมีส่วน

ร่วมก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

ปัญหาแลำะอุปสรรคการ

ประกอบอาชีพัทำานา

-ต้นทุนการผู้ลิตท่ีสูง 

-ขาดแคลนแหล่งนำ้า

-สภาพอากาศึแปรปรวน 

-ราคาข้าวตกตำ่า
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สรุป และอภิปรายผล 
	 การวิิจััยได้ศึึกษากรณ้	บ้านี้ท่ัาสวิาย	ตำาบลท่ัาแดง	อำาเภอห์นี้องไผ่	จัังห์วัิด
เพื่ช้รบูรณ์	พื่บว่ิา	ประช้าช้นี้ส่วินี้ให์ญ่ประกอบอาช้้พื่เกษตรกรทัำานี้า	จัากการเก็บ
รวิบรวิมีข้อมูีลเห็์นี้ได้ว่ิาเกษตรกรในี้ชุ้มีช้นี้ม้ีวิิถุ้ช้้วิิตตามีแนี้วิเศึรษฐกิจัพื่อเพ้ื่ยงม้ี
ควิามีสอดคล้องกับการปฏิิบัติตามีแนี้วิเศึรษฐกิจัพื่อเพ้ื่ยงอันี้เน่ี้�องมีาจัากพื่ระ
ราช้ดำาริ	 รัช้กาลท้ั�	9	 สุเมีธิ์	 ตันี้ติเวิช้กุล,	2563	 (อ้างถึุงในี้	ช้เนี้ตต้	 พิื่พัื่ฒนี้างกูร,	
2563	:	68-69)	ประการแรก	ยึดควิามีประห์ยัดดังพื่ระราช้ดำารัสท้ั�ว่ิา	ควิามีเป็นี้
อยูต้่องไม่ีฟุ้งเฟื�องต้องประห์ยัดในี้ทัางท้ั�ถูุกต้อง		ประการท่ีสอง	ยดึกิจัการประกอบ
อาช้้พื่ท้ั�ถูุกต้อง	ดังพื่ระราช้ดำารัสท้ั�ว่ิา	ควิามีเจัริญของคนี้ทัั�งห์ลายยอ่มีเกิดจัากควิามี
ประพื่ฤตชิ้อบและการห์าเล้�ยงช้้พื่ช้อบเปน็ี้ห์ลักท้ั�สำาคัญ	ประการท่ีสาม	ละเลกิการ
แก่งแย่งผลประโยช้น์ี้	ประการท่ีส่ี	ห์าวิิธ้ิ์การห์ลุดพ้ื่นี้จัากควิามีทุักข์ยาก	โดยการ
แสวิงห์าควิามีรู้เพ่ื่�อก่อให้์เกิดรายได้เพิื่�มีพูื่นี้ขึ�นี้	ประการท่ีห้า	ปฏิิบัติตนี้ในี้แนี้วิทัาง
ท้ั�ด้ลดละสิ�งชั้�วิทัั�งห์มีดส่บไป	ดังพื่ระราช้ดำารัสท้ั�ว่ิา	“พื่ยายามีไม่ีก่อควิามีชั้�วิให้์เป็นี้
เคร่�องทัำาลายตัวิ	ทัำาลายผู้อ่�นี้	พื่ยายามีก่อควิามีด้ให้์แก่ตนี้เองเสมีอ	พื่ยายามีและ
เพิื่�มีพูื่นี้ควิามีด้ท้ั�ม้ีอยู่นัี้�นี้ให้์งอกงามีสมีบูรณ์”	 และสอดคล้องกับ	 บุญเสริมี	
บุญเจัริญผล	(อ้างถึุงในี้	ชุ้ติมีา	บริสุทัธิิ์�,	2553	:	13)	เศึรษฐกิจัพื่อเพ้ื่ยง	ค่อ	เป็นี้วิิธ้ิ์
ดำาเนิี้นี้การเล้�ยงช้้วิิตแบบรู้จัักพื่อด้วิยการพื่ยายามีผลิตสินี้ค้าขึ�นี้มีาเองให้์พื่อเพ้ื่ยง
สำาห์รับคนี้ในี้ครอบครัวิและใช้้	ห์ากผลิตได้เห์ล่อกินี้เห์ล่อใช้้จึังขายผลผลิตได้ไม่ีพื่อ
ก็ต้องซ่ึ่�อบ้างมิีได้มุ่ีงผลิตเพ่ื่�อขายอย่างเด้ยวิโดยไม่ีนี้ำามีาบริโภคด้วิย	 นี้อกจัากนัี้�นี้
การผลิตและการบริโภคต้องอยูใ่นี้ห์ลักของควิามีพื่อด้	รู้จัักพื่อ	ในี้การผลิตและการ
บริโภค	 ลักษณะการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตแบบเศึรษฐกิจัพื่อเพ้ื่ยงม้ีห์ลัก	 4	 ประการ	 ดังน้ี้�	
ประการแรก	ต้องพึื่�งตนี้เองให้์มีากท้ั�สุด	ประการท่ีสอง	ใช้้ทัรัพื่ยากรท้ั�ม้ีอยู่ให้์เกิด
ผลคุ้มีค่าท้ั�สดุ	ประการท่ีสาม	ไม่ีผลิตและบริโภคเกินี้กำาลังแสวิงห์าควิามีพื่อเห์มีาะ
พื่อด้ได้คุณภาพื่	ประการท่ีส่ี	 ต่างม้ีส่วินี้ร่วิมีช่้วิยเห์ล่อกันี้และกันี้ไม่ีต่างอยู่โดยไม่ี
เห์ล้ยวิแล	
	 โดยการปรับตัวิของอาช้้พื่ช้าวินี้าและการเปล้�ยนี้แปลงทัางวิัฒนี้ธิ์รรมีในี้
สภาพื่ปัจัจุับันี้ของชุ้มีช้นี้ม้ีควิามีสอดคล้องกับ	ว้ิระ	ห์วัิงสัจัจัะโช้ค	(2555)	ท้ั�กล่าวิ
ว่ิา	การเปล้�ยนี้แปลงของสังคมีการเม่ีองแบบเกษตรกรรมีไม่ีได้ห์มีายควิามีถึุงการ
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เปล้�ยนี้แปลงจัาก	 “เกษตรกรรมีไปสู่อุตสาห์กรรมี”	 แต่เป็นี้การเปล้�ยนี้แปลง	
“สังคมีเกษตรกรรมีและสังคมีอุตสาห์กรรมีทุันี้นิี้ยมีท้ั�ซ้ึ่อนี้ทัับกันี้”	 มีากยิ�งขึ�นี้	
ช้าวินี้าจัึงไม่ีใช่้กลุ่มีคนี้ท้ั�กำาลังห์ายไปจัากช้นี้บทั	 แต่ช้าวินี้าเป็นี้วิิถุ้ช้้วิิตของกลุ่มีท้ั�
ปรับตัวิพื่ร้อมีกับการเปล้�ยนี้แปลงสังคมีการเม่ีองสู่ควิามีเป็นี้สมัียให์ม่ีและ
สอดคล้องกับ	สุภา	ใยเม่ีอง	และคณะ	(2559)	สรุปภาพื่รวิมีของการปรับตัวิของ
ช้าวินี้าท้ั�ใกล้ชิ้ดกับอำานี้าจัของกลไกตลาดและนี้โยบายของรัฐโดยม้ีข้อค้นี้พื่บการ
ปรับตัวิของช้าวินี้าการปรบัตัวิในี้ระบบและกระบวินี้การผลติ	การรวิมีกลุ่มีรบัจ้ัาง
แรงงานี้ในี้ชุ้มีช้นี้	การปรับตัวิไปสู่การผลิตข้าวิคุณภาพื่และข้าวิอินี้ทัร้ย์	การปรับ
ตัวิเพ่ื่�อหั์นี้ไปห์าควิามีห์ลากห์ลายทัางพื่นัี้ธุิ์กรรมี	พื่นัี้ธ์ุิ์ข้าวิท้ัองถิุ�นี้	ดังนัี้�นี้	การปรบั
ตัวิและการแก้ปัญห์าของชุ้มีช้นี้ต้องใช้้ทัฤษฎ้ีเก้�ยวิกับการม้ีส่วินี้ร่วิมีเป็นี้เร่�องท้ั�
สำาคัญสำาห์รับชุ้มีช้นี้การท้ั�ประช้าช้นี้ภายในี้พ่ื่�นี้ท้ั�ม้ีการรวิมีกลุ่มีในี้รูปของประช้าคมี
ห์ร่อชุ้มีช้นี้ซึึ่�งเป็นี้แนี้วิคิดท้ั�สนัี้บสนุี้นี้ควิามีเข้มีแข็งของชุ้มีช้นี้และสังคมีโดยเน้ี้นี้
การม้ีส่วินี้ร่วิมีของประช้าช้นี้	ให้์ร่วิมีคิด	 ร่วิมีทัำา	 ร่วิมีแก้ปัญห์า	 ซึึ่�งการแก้ปัญห์า
นัี้�นี้จัำาเป็นี้ต้องม้ีควิามีร่วิมีม่ีอทัำาพื่ร้อมี	ๆ 	กันี้ในี้ทุักระดับต้องระดมีทุักองค์ประกอบ
ในี้สังคมีโดยเฉพื่าะช้มุีช้นี้	เพ่ื่�อเสริมีสร้างควิามีเปน็ี้ชุ้มีช้นี้ให์ม้้ีควิามีเข้มีแข็งสามีารถุ
แก้ปัญห์าต่างๆ	 ได้ด้วิยตนี้เอง	อาทิั	การกำาห์นี้ดราคาขายข้าวิในี้ชุ้มีช้นี้กับเถุ้าแก่
ซึึ่�งม้ีควิามีสอดคล้องกับแนี้วิคิดทัฤษฎ้ีการพึื่�งพื่าตนี้เองของชุ้มีช้นี้	 นี้อกจัาก
เกษตรกรจัำาเป็นี้จัะต้องรวิมีกลุ่มี	 การม้ีส่วินี้ร่วิมีในี้การดำาเนิี้นี้งานี้ธุิ์รกิจัชุ้มีช้นี้จึัง
จัำาเป็นี้ท้ั�เกษตรกรจัะต้องพึื่�งตนี้เองทัั�ง	 5	 ด้านี้	 ค่อ	 ทัางเทัคโนี้โลย้	 เศึรษฐกิจั	
ทัรัพื่ยากรธิ์รรมีช้าติ	 จิัตใจั	 สังคมีและวัิฒนี้ธิ์รรมี	 จึังจัะประกอบอาช้้พื่ห์าเล้�ยง
ครอบครัวิให้์พื่อม้ีพื่อกินี้ได้อย่างม้ีควิามีสุขต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
	 1)	ภาครัฐควิรเร่งดำาเนิี้นี้สนัี้บสนุี้นี้งบประมีาณในี้การสร้างท่ัอส่งนี้ำ�าจัากอ่าง
เก็บนี้ำ�ามีายังห์มู่ีบ้านี้เพ่ื่�อเพิื่�มีแห์ล่งนี้ำ�า	
	 2)	ภาครัฐควิรเร่งดำาเนิี้นี้ลดต้นี้ทุันี้การผลิต	เช่้นี้	ราคาปุ�ย	และให้์ราคาตลาด
เป็นี้ไปตามีกลไลตลาด	 จัะทัำาให้์ปัญห์าควิามียากจันี้ห์น้ี้�สินี้ในี้ระดับครัวิเร่อนี้ของ
เกษตรกรอันี้เน่ี้�องมีาจัากการประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าลดลง	
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	 3)	ภาครัฐควิรการส่งเสริมี	อบรมี	ให้์ควิามีรู้กับประช้าช้นี้	ค่อ	การส่งเสริมี
ให้์ประช้าช้นี้ม้ีวิินัี้ยในี้การใช้้จ่ัายเงินี้	ส่งเสริมีการออมีซึึ่�งรัฐบาลควิรเข้าไปให้์ควิามีรู้	
ดูแล	กำากับ	ส่งเสริมีให้์ประช้าช้นี้ใช้้จ่ัายเงินี้อย่างเป็นี้ระบบและถูุกวิิธ้ิ์ควิบคู่กันี้ไป
ด้วิยจึังจัะเกิดผลสำาเร็จั
	 4)	 ภาครัฐควิรทัำาห์นี้้าท้ั�กำากับดูแลให้์ส่งเสริมีแห์ล่งข้อมูีลควิามีรู้และแห์ล่ง
เงินี้ทุันี้ก่อให้์เกิดประโยช้น์ี้แก่ส่วินี้รวิมีอยา่งแท้ัจัริง	เช่้นี้	รัฐควิรสนัี้บสนุี้นี้เกษตรกร
ทัำาการเกษตรแบบผสมีผสานี้เพ่ื่�อเพิื่�มีรายได้ให้์ครอบครัวิ		
	 5)	ภาครัฐควิรส่งเสริมีให้์ม้ีการรวิมีกลุ่มีของภาคประช้าช้นี้ในี้การดำาเนิี้นี้การ
เพ่ื่�อให์เ้กษตรกรไดรั้บทัราบขา่วิสารขอ้มูีลและมุ่ีงคุ้มีครองประโยช้น์ี้ของประช้าช้นี้
รวิมีกลุ่มีการแบ่งเขตการปลูกเพ่ื่�อเพิื่�มีควิามีเข้มีแข็งในี้การขายผลผลิต
	 6)	 ภาครัฐควิรให้์การสนัี้บสนุี้นี้ทัางการศึึกษาด้านี้การวิางแผนี้ทัางการเงินี้	
โดยบรรจุัไว้ิในี้ห์ลักสูตรการศึึกษาตั�งแต่ระดับประถุมี	 มัีธิ์ยมี	 อาช้้วิศึึกษา	 และ
อุดมีศึึกษา	 เพ่ื่�อให้์ได้รับควิามีรู้ทัางด้านี้การวิางแผนี้ทัางการเงินี้ส่วินี้บุคคลอย่าง
เป็นี้ระบบและม้ีควิามีต่อเน่ี้�อง
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
	 1)	เกษตรกรควิรพื่ยายามีห์าวิิธ้ิ์ลดต้นี้ทุันี้การผลิตควิรเล่อกใช้้วิิธ้ิ์ท้ั�เห์มีาะสมี
กับพ่ื่�นี้ท้ั�	 อาทัิ	 ใช้้พัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้ของทั้องถิุ�นี้ลดการซ่ึ่�อพัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้จัากนี้ายทุันี้ไมี่ใช้้ห์ร่อลด
การใช้้ปุ�ยเคม้ีโดยใช้้ปุ�ยช้้วิภาพื่แทันี้ยารักษาโรคพ่ื่ช้ควิรใช้้ยาช้้วิภาพื่	 ลดค่าขนี้ส่ง
โดยการรวิมีกลุ่มีขายสินี้ค้าเกษตรซึึ่�งอาจัเจัรจัาให์น้ี้ายทุันี้มีารับสินี้ค้าห์ร่อร่วิมีกันี้
ขนี้ส่งจัะทัำาให้์ประห์ยัดค่าใช้้จ่ัายลง	เป็นี้ต้นี้
	 2)	เกษตรกรควิรเกบ็เมีล็ดพัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้ไร่ของตนี้เอง	เพ่ื่�อใว้ิใช้้ในี้ปหี์น้ี้าได้	เป็นี้การ
อนุี้รักษ์พัื่นี้ธ์ุิ์พ่ื่ช้ท้ั�เป็นี้ของท้ัองถิุ�นี้อย่างแท้ัจัริงและจัะทัำาให้์ม้ีต้นี้ทุันี้การผลิตท้ั�ตำ�า
ลงโดยไม่ีต้องซ่ึ่�อจัากนี้ายทุันี้
	 3)	 เกษตรกรควิรม้ีควิามีรู้ด้านี้เทัคโนี้โลย้การผลิต	 เพ่ื่�อการพัื่ฒนี้าการใช้้
เคร่�องจัักรแทันี้แรงงานี้คนี้และแรงงานี้สัตว์ิห์ร่อใช้้เทัคโนี้โลยก้ารผลิตเพ่ื่�อลดต้นี้ทุันี้
การผลิต	เช่้นี้	ใช้้โดรนี้ในี้การพ่ื่นี้ปุ�ย	ลดต้นี้ทุันี้และรักษาสุขภาพื่ด้วิย	เป็นี้ต้นี้	และ
ยังสามีารถุปรับปรุงเปล้�ยนี้แปลงวิิธ้ิ์การทัางการเกษตรได้อยู่เสมีอเพ่ื่�อให้์ผลผลิต
ได้คุณภาพื่และเป็นี้ท้ั�ต้องการของตลาด
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	 4)	 เกษตรกรต้องพึื่�งพื่าตนี้เองจึังจัำาเป็นี้ท้ั�จัะต้องพื่ยายามีช่้วิยเห์ล่อตนี้เอง
ก่อนี้ห์ร่อช่้วิยเห์ล่อกันี้ในี้ชุ้มีช้นี้	ห์ากเกษตรกรสามีารถุสะสมีเงินี้ทุันี้ห์ร่อออมีเงินี้
ม้ีเงินี้ทุันี้ของตนี้เองเองก็ไม่ีต้องกู้จัากสถุาบันี้การเงินี้	 ห์ร่อไม่ีต้องใช้้เงินี้ทุันี้จัาก
พ่ื่อค้าคนี้กลางห์ร่อนี้ายทุันี้
	 5)	เกษตรกรควิรมีก้ารรวิมีกลุ่มี/การมีส่้วินี้ร่วิมีเพ่ื่�อสร้างอำานี้าจัในี้การเจัรจัา
ต่อรองกับนี้ายทุันี้และสามีารถุกำาห์นี้ดราคาสินี้ค้าเกษตรเองได้	 ห์ากผลิตสินี้ค้า
เกษตรท้ั�ม้ีคุณภาพื่ตามีมีาตรฐานี้ของรัฐห์ร่อของนี้ายทุันี้ท้ั�กำาห์นี้ดและพื่ยายามี
ร่วิมีกันี้ตั�งรับปัญห์าห์าทัางป้องกันี้ควิามีเส้�ยงของฤดูกาลท้ั�เปล้�ยนี้แปลงร่วิมีกันี้	
ควิรม้ีการรวิมีกลุ่มีเพ่ื่�อการปรับปรุงการทัำานี้า	 ได้แก่	 การพึื่�งพื่าตนี้เอง	 การฟื�นี้ฟู
ดินี้	การใช้้ปุ�ยช้้วิภาพื่	และการใช้้วัิตถุุดิบมีาจัากพ่ื่�นี้ท้ั�	เป็นี้ต้นี้	
	 6)	เกษตรกรส่วินี้ให์ญ่ท้ั�ประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าอายมุีากเป็นี้ผู้สูงอายขุาดคนี้รุ่นี้
ให์ม่ีมีาประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าแทันี้ผู้สูงอายุ	 จึังควิรผลักดันี้ห์ร่อสร้างแรงบันี้ดาลใจั
รักษ์บ้านี้เกิดกลับมีาประกอบอาช้้พื่ทัำานี้าให้์คนี้รุ่นี้ให์ม่ีสามีารถุปรับวิิธ้ิ์การทัำานี้า
ให้์ทัันี้สมัียและสามีารถุลดต้นี้ทุันี้การผลิตลงได้
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บทคัดย่อ
	 ทัฤษฎ้ีรัฐสวัิสดิการของ	พื่อล	สปิคเกอร์	(Paul	Spicker)	อธิิ์บายกำาเนิี้ดและ
ควิามีเป็นี้รัฐสวัิสดิการจัากมุีมีมีองควิามีเห์ม่ีอนี้กันี้ของปัจัจััยท้ั�เป็นี้เกณฑ์ิ	 ทัำาให้์
สามีารถุใช้้ทัฤษฎ้ีน้ี้�อธิิ์บายรัฐสวัิสดิการได้โดยทัั�วิไป	ปัจัจััยท้ั�นี้ำามีาเป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้การ
สร้างทัฤษฎ้ีทัั�วิไปของ	พื่อล	สปิคเกอร์	ประกอบด้วิย	ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	การ
พึื่�งพื่าอาศัึยกันี้	 กลุ่มีสังคมี	 ควิามีเอ่�ออาทัร	 การช้่วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้	 และ
บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมี	สวัิสดิการสังคมีเป็นี้การกระทัำาร่วิมีของคนี้ในี้สังคมีและ
เป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมีของสมีาชิ้กท้ั�ต้องจััดห์าสวัิสดิการตามีบทับาทัและสถุานี้ะทัาง
สังคมีท้ั�แตกต่างกันี้	โดยรัฐจัะทัำาห์น้ี้าท้ั�เป็นี้ด่านี้สุดท้ัายท้ั�รองรับห์น้ี้าท้ั�ดังกล่าวิ	เม่ี�อ
ผู้ม้ีห์น้ี้าท้ั�ไม่ีสามีารถุปฏิิบัติห์น้ี้าท้ั�ได้	 ห์ร่อห์น้ี้าท้ั�นัี้�นี้ม้ีลักษณะทัั�วิไปท้ั�ไม่ีม้ีผู้ห์นึี้�ง
ผู้ใดรับผิดช้อบ
คำาสำาคัญ : พื่อล	สปิคเกอร;์	ทัฤษฎีรั้ฐสวัิสดิการ;	สวัิสดิการสงัคมี;	ห์นี้า้ท้ั�ทัางสังคมี;	

บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมี

Abstract
	 Paul	Picker’s	The	Welfare	State	Theory	clarify	 the	origin	and	
existence	of	the	Welfare	State	from	the	perspective	of	homogenization	
of	criteria.	This	makes	it	possible	to	use	this	theory	to	explain	the	
welfare	 state	 in	 general.	 The	 factors	which	 are	 the	 basis	 of	 Paul	
Spicker’s	general	theory	include	social	relations,	interdependence,	
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social	group,	altruism,	mutual	assistance,	and	moral	norms.	Social	
welfare	is	a	collective	action	and	it	is	the	social	obligation	of	members	
to	provide	welfare	according	to	different	roles	and	social	statuses.	
The	State	will	act	as	the	last	render	resource	to	provide	social	welfare	
when	somebody	cannot	perform	their	obligations,	or	it	is	a	general	
obligation	that	no	one	is	responsible.
Keywords :	Paul	Spicker;	Welfare	State	Theory;	Social	Welfare;	Social	

Obligation;	Moral	Norms	

บทนำา
	 ทัฤษฎ้ีทัางสังคมีศึาสตร์เริ�มีต้นี้จัากการอธิิ์บายแห์ล่งท้ั�มีาของข้อมูีล	การถุอด
ควิามีจัริงจัากข้อมูีล	 และการกำาห์นี้ดกรอบแนี้วิทัางการศึึกษาและการอธิ์ิบายสิ�ง
ท้ั�ต้องการศึึกษา	 ซึึ่�งเป็นี้ไปได้ทัั�งการอธิ์ิบายสนี้ับสนุี้นี้ห์ร่อขัดแย้งกับควิามีเช่้�อใด
ควิามีเช่้�อห์นึี้�งซึึ่�งม้ีมีาก่อนี้ห์น้ี้าน้ี้�	 แม้ีว่ิาการสร้างทัฤษฎ้ีทัางสังคมีศึาสตร์จัะม้ี
กระบวินี้การท้ั�มีากกว่ิาการอธิิ์บาย	แต่การอธิิ์บายถุ่อเป็นี้สิ�งสำาคัญเป็นี้อันี้ดับแรก
ในี้การสร้างทัฤษฎ้ี	(Spicker,	2000	:	7)
	 บทัควิามีน้ี้�จััดทัำาเพ่ื่�อนี้ำาเสนี้อควิามีคิดเชิ้งทัฤษฎ้ีของ	 Paul	 Spicker	 โดย
อาศัึยข้อมูีลห์ลักจัากห์นัี้งส่อ	“รัฐสวัิสดิการ	:	ทัฤษฎ้ีทัั�วิไป”	(The	Welfare	State	
:	 	A	General	Theory)	 ต้พิื่มีพ์ื่ครั�งแรกในี้ปี	2000	 ซึึ่�งผู้เข้ยนี้เห็์นี้ว่ิาเป็นี้ผลงานี้
สำาคัญท้ั�นี้ำาเสนี้อแนี้วิคิดพ่ื่�นี้ฐานี้ของรัฐสวัิสดิการในี้ทััศึนี้ะของ	Paul	Spicker	ซึึ่�ง
แตกต่างจัากทัฤษฎ้ีรัฐสวัิสดิการของนัี้กวิิช้าท่ัานี้อ่�นี้ๆ	และจัะทัำาให้์เกิดควิามีเข้าใจั
มีากขึ�นี้เม่ี�ออ่านี้ผลงานี้อ่�นี้	ๆ	ของนัี้กเข้ยนี้ท่ัานี้น้ี้�	
	 Paul	Spicker		เข้ยนี้ห์นัี้งส่อ	“รัฐสวัิสดิการ	:	ทัฤษฎ้ีทัั�วิไป”	(The	Welfare	
State	:	A	General	Theory)	โดยได้แรงบันี้ดาลใจัจัากห์นัี้งส่อของ	จัอห์์นี้	เมีนี้าร์ด	
เคนี้ส์	(John	Maynard	Keynes)	ช่้�อ	“ทัฤษฎ้ีทัั�วิไปว่ิาด้วิยการจ้ัางงานี้	ดอกเบ้�ย	
และเงินี้”	(General	Theory	of	Employment,	Interest	and	Money)	และ
ห์นัี้งส่อของ	 ฮานี้ส์	 เคลเซึ่นี้	 (Hans	 Kelsen)	 ช่้�อ	 “ทัฤษฎ้ีกฎีห์มีายและรัฐ”	
(Theory	of	Law	and	State)	ทัฤษฎ้ีท้ั�	สปิคเกอร์	(Spicker)	นี้ำามีาใช้้สำาห์รับการ
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เข้ยนี้ห์นัี้งส่อน้ี้�	ประกอบด้วิย	ทัฤษฎ้ีนี้โยบายสังคมี	(Social	Policy)	และทัฤษฎ้ี
เคร่อข่ายทัางสังคมี	(Social	Network)	เป็นี้ห์ลัก
	 รัฐสวัิสดิการในี้ทััศึนี้ะของ	พื่อล	สปิคเกอร์	(Paul	Spicker)	เริ�มีต้นี้จัากระดับ
บุคคลซึึ่�งแตกต่างจัากนัี้กวิิช้าการห์ลาย	 ๆ	 ท่ัานี้ท้ั�เสนี้อมุีมีมีองทัางทัฤษฎ้ีว่ิารัฐ
สวัิสดิการเกิดจัากรัฐ	ห์ร่อม้ีท้ั�มีาจัากการปฏิิวัิติอุตสาห์กรรมี
	 นัี้กวิิช้าการห์ลายท่ัานี้พัื่ฒนี้าทัฤษฎีอ้ธิิ์บายรัฐสวัิสดิการ	โดยใช้้ควิามีแตกตา่ง
ของสวัิสดิการสังคมีในี้ด้านี้ต่าง	ๆ 	เป็นี้เกณฑ์ิจัำาแนี้กประเภทัของรัฐสวัิสดิการ	เช่้นี้	
กอสต้า	เอสปิง	แอนี้เดอร์เสนี้	(Gosta	Esping-Andersen)	จัำาแนี้กประเภทัของ
รัฐสวัิสดิการโดยอาศึัยควิามีแตกต่างของวิิธ้ิ์ปฏิิบัติเป็นี้เกณฑ์ิ	 Baldwin	 (1990)	
เป็นี้นัี้กวิิช้าการอ้กคนี้ห์นึี้�งท้ั�ม้ีควิามีเห์็นี้ว่ิาสวัิสดิการสังคมีในี้แต่ละแห่์งล้วินี้แตก
ต่างกันี้	แต่ในี้ห์นัี้งส่อ	“รัฐสวัิสดิการ	:	ทัฤษฎ้ีทัั�วิไป”	(The	Welfare	State	:	A	
General	Theory)	สปิคเกอร์	พัื่ฒนี้าทัฤษฎ้ีมีาจัากควิามีเห์ม่ีอนี้กันี้ของรัฐสวัิสดิการ	
และจัากการให้์ควิามีสำาคัญกับควิามีเห์ม่ีอนี้กันี้เขาจึังเร้ยกทัฤษฎ้ีของเขาว่ิา	
“ทัฤษฎ้ีทัั�วิไปของรัฐสวัิสดิการ”	(General	Theory	of	Welfare	State)	

ปัจจัยพื�นฐานของรัฐสวัสดิการ
	 ม้ีผู้ให้์คำาอธิิ์บาย	“รัฐสวัิสดิการ”	(Welfare	State)	ไว้ิอย่างห์ลากห์ลายแตก
ต่างกันี้ออกไปตามีควิามีเช่้�อและวิิธ้ิ์การศึึกษา	 เช่้นี้	 แอนี้เดอร์เสนี้	 (Esping-
Andersen)	(cited	in	Spicker,	2000	:	8)	จััดระบบสวัิสดิการโดยใช้้ควิามีแตก
ต่างของตัวิระบบเป็นี้เกณฑ์ิในี้การแบ่ง	แต่ก็ม้ีนัี้กวิิช้าการห์ลาย	ๆ 	คนี้ให้์ควิามีเห็์นี้
ต่อการแบ่งแบบน้ี้�ว่ิาเป็นี้การแบ่งท้ั�ห์ยาบเกินี้ไปเนี้่�องจัากควิามีแตกต่างของ
สวัิสดิการสังคมีนัี้�นี้ม้ีมีากจันี้เกณฑ์ิท้ั�นี้ำามีาใช้้ไม่ีสามีารถุครอบคลุมีได้ทัั�งห์มีด
	 ในี้ห์นัี้งส่อ	“ทัฤษฎ้ีควิามียุติธิ์รรมี”	(The	Theory	of	Justice)	จัอห์์นี้	รอลส์	
(Rawls)	(อ้างถึุงในี้	พื่งษ์เทัพื่	สันี้ติกุล,	2564	:	25)	ยกให้์รัฐสวัิสดิการเป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้
สำาคัญท้ั�จัะสร้างควิามียุติธิ์รรมีทัางสังคมีให้์เกิดขึ�นี้
	 ในี้ขณะท้ั�	บอลด์วิินี้	(Baldwin)	(cited	in	Spicker,	2000	:	10)	ใช้้ควิามี
เห์ม่ีอนี้กันี้ของสวัิสดิการสังคมีเป็นี้เกณฑ์ิในี้การจััดประเภทัของสวัิสดิการสังคมีแต่
ก็ยงัถูุกวิิจัารณ์ว่ิาสวัิสดิการสังคมีไม่ีม้ีควิามีเห์ม่ีอนี้ร่วิมีกันี้อยู	่เช่้นี้	สวัิสดิการสำาห์รับ
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ครอบครัวิในี้	2	ประเทัศึ	แม้ีจัะเป็นี้สวัิสดิการท้ั�ครอบครัวิเป็นี้ผู้รับประโยช้น์ี้แต่ในี้
ควิามีเป็นี้จัริงแล้วิครอบครัวิก็ม้ีลักษณะม้ีปัญห์า	และม้ีควิามีต้องการท้ั�แตกต่างกันี้
ขึ�นี้อยู่กับปัจัจััยแวิดล้อมีทัางสังคมีและปัจัจััยภายในี้ครอบครัวิท้ั�ห์ลากห์ลายจันี้
ยากท้ั�จัะสรุปดังกล่าวิได้
	 สปิคเกอร	์(Spicker)	อธิิ์บายเร่�องน้ี้�จัากพ่ื่�นี้ฐานี้ควิามีเช่้�อเร่�องมีนี้ษุยเ์ป็นี้สัตว์ิ
สังคมีท้ั�ไม่ีสามีารถุอยู่เพ้ื่ยงลำาพัื่งได้แม้ีจัะม้ีวิล้ท้ั�กล่าวิว่ิา	“อยู่เพ้ื่ยงลำาพัื่ง”	แต่การ
อยู่ลำาพัื่งนัี้�นี้เป็นี้สถุานี้การณ์เพ้ื่ยงชั้�วิคราวิ	 เป็นี้สถุานี้การณ์ท้ั�มีนุี้ษย์ปล้กตัวิออก
จัากสงัคมีห์ร่อคนี้อ่�นี้เพ้ื่ยงชั้�วิขณะใดขณะห์นึี้�งเท่ัานัี้�นี้	ในี้ควิามีเปน็ี้จัรงิแล้วิมีนุี้ษย์
ไม่ีสามีารถุอยูต่ามีลำาพัื่งตลอดไปได้
	 การอยู่รวิมีกันี้เป็นี้สังคมีส่งผลให้์มีนุี้ษย์กลายเป็นี้สมีาชิ้กของสังคมีท้ั�ต้อง
ม้ีห์น้ี้าท้ั�พึื่งปฏิิบัติต่อผู้อ่�นี้และตอ่สังคมี	ห์นี้า้ท้ั�นัี้�นี้ห์มีายรวิมีถุงึ	สิ�งท้ั�ต้องปฏิิบัติ	เช่้นี้	
พ่ื่อแม่ีม้ีห์น้ี้าท้ั�เล้�ยงดูบุตร	บตุรม้ีห์น้ี้าท้ั�เล้�ยงดูพ่ื่อแม่ี	สมีาช้กิของสงัคมีควิรให์ค้วิามี
เคารพื่สมีาชิ้กคนี้อ่�นี้	 ฯลฯ	และสิ�งท้ั�ต้องละเว้ินี้	 เช่้นี้	 ไม่ีกระทัำาผิดกฎีห์มีาย	การ
ปฏิิบัติตนี้ตามีแบบแผนี้ของสังคมี	ฯลฯ
	 ปัจัจััยท้ั�	สปิคเกอร์	 (Spicker)	นี้ำาเสนี้อเพ่ื่�อเป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้ของการกำาเนิี้ดและ
ควิามีเป็นี้รัฐสวัิสดิการประกอบด้วิย	ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	การพึื่�งพื่าอาศัึยกันี้	
กลุ่มีสังคมี	 ควิามีเอ่�ออาทัร	 การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้	 และบรรทััดฐานี้ทัาง
ศ้ึลธิ์รรมี	ดังรายละเอ้ยด	ต่อไปน้ี้�
 1) บุคคลและความสัมพันธ์ทางสังคม
	 พื่อล	สปิคเกอร์	(Paul	Spicker)	เริ�มีต้นี้อธิิ์บายท้ั�มีาของสวัิสดิการสังคมีจัาก
ระดับบุคคล	 โดยช้้�ให้์เห็์นี้ว่ิา	 บุคคลกำาเนิี้ดมีาพื่ร้อมีกับควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	
(Social	 Relation)	 ในี้สังคมีใดสังคมีห์นึี้�งควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีเกิดขึ�นี้อย่างม้ี
แบบแผนี้เสมีอ	กระบวินี้การของการติดต่อกันี้ระห์ว่ิางสมีาชิ้กของสังคมีนี้อกจัาก
จัะม้ีแบบแผนี้แล้วิยังม้ีควิามีซัึ่บซ้ึ่อนี้ประกอบอยู่ด้วิย	(Spicker,	2000	:	16)	แม้ี
ในี้เร่�องท้ั�คิดว่ิาง่ายและไม่ีเก้�ยวิข้องกับแบบแผนี้ทัางสังคมี	 เช่้นี้	 การเล่อกเส่�อผ้า
สำาห์รับสวิมีใส่ออกนี้อกบ้านี้	 เรายังต้องคิดถึุงสถุานี้ท้ั�และภารกิจัท้ั�ต้องไปทัำาในี้
วัินี้นัี้�นี้	ถุ้าไปทัำากิจัธุิ์ระในี้สถุานี้ท้ั�ราช้การเราต้องเล่อกเส่�อผ้าท้ั�เร้ยบร้อย	ถุ้าไปร่วิมี
งานี้มีงคลสมีรสเราไม่ีควิรแต่งกายด้วิยเส่�อผ้าส้ดำาซึึ่�งเป็นี้เคร่�องแต่งกายสำาห์รับ
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งานี้ศึพื่	รปูแบบการแตง่กายเห์ลา่น้ี้�ล้วินี้แตเ่ป็นี้แบบแผนี้ท้ั�คนี้ในี้สงัคมีถุ่ายทัอดส่บ
ต่อและยึดถุ่อปฏิิบัติจันี้กลายเป็นี้ประเพื่ณ้และวัิฒนี้ธิ์รรมีของสังคมีส่บเน่ี้�องต่อกันี้มีา
	 บุคคลม้ีตำาแห์น่ี้งและบทับาทัในี้สังคมีท้ั�แตกต่างกันี้ออกไปตำาแห์น่ี้งและ
บทับาทัทัางสงัคมีน้ี้�เองท้ั�กำาห์นี้ดรปูแบบควิามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ์ท้ั�สังคมีคาดห์วิงัให้์บุคคลนัี้�นี้
พึื่งปฏิิบัติ	เช่้นี้	ทัห์ารม้ีห์น้ี้าท้ั�และบทับาทัป้องกันี้ประเทัศึจัากการรุกรานี้ของศัึตรู
ภายนี้อก	 ตำารวิจัมี้ห์น้ี้าท้ั�รักษากฎีห์มีาย	 ผู้พิื่พื่ากษามี้ห์น้ี้าท้ั�รักษาควิามียุติธิ์รรมี	
บิดามีารดาม้ีห์น้ี้าท้ั�เล้�ยงดูและอบรมีบุตร	ฯลฯ	ในี้ควิามีเป็นี้จัริงแล้วิบุคคลไม่ีได้ม้ี
เพ้ื่ยงตำาแห์น่ี้งและบทับาทัทัางสังคมีเพ้ื่ยงห์นึี้�งเด้ยวิ	 ทุักคนี้ล้วินี้มี้ตำาแห์นี้่งและ
บทับาทัทัางสงัคมีมีากกวิา่ห์นึี้�งเสมีอ	ห์ญงิสาวิคนี้ห์นึี้�งอาจัเปน็ี้แมีเ่ล้�ยงเด้�ยวิท้ั�ต้อง
ดูแลลูกสองคนี้ท้ั�บ้านี้	 แต่เม่ี�อถึุงสถุานี้ท้ั�ทัำางานี้เธิ์อต้องสวิมีบทับาทัเป็นี้ผู้บังคับ
บัญช้าท้ั�ม้ีผู้ใต้บังคับบัญช้าจัำานี้วินี้มีาก	และเม่ี�อเสร็จัสิ�นี้การทัำางานี้ในี้แต่ละวัินี้ต้อง
สวิมีบทับาทัเป็นี้นัี้กเร้ยนี้ไปเร้ยนี้เพิื่�มีเติมีภาคคำ�าเพ่ื่�อเพิื่�มีพูื่นี้ควิามีรู้แก่ตนี้เอง	 ซึึ่�ง
ในี้แต่ละบทับาทัจัะกำาห์นี้ดรูปแบบควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�เธิ์อต้องปฏิิบัติให้์เป็นี้
ไปตามีบทับาทัท้ั�เธิ์อสวิมีอยู่ขณะนัี้�นี้
	 ในี้สังคมีเท่ัานัี้�นี้ท้ั�บุคคลสามีารถุแสดงคุณค่าของตนี้ออกมีาได้เม่ี�อมีนุี้ษย์เป็นี้
สัตว์ิสังคมี	ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีจึังเป็นี้องค์ประกอบพ่ื่�นี้ฐานี้ของมีนุี้ษยช้าติ	
 2) การพ่ึงพาอาศัย (Interdependence)
	 การพึื่�งพื่าอาศัึยเป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ของบุคคลประการห์นึี้�งในี้การเป็นี้สมีาช้ิกของ
สังคมี	สปิคเกอร์	จัำาแนี้กรปูแบบการพึื่�งพื่าอาศึยัซึึ่�งกันี้ระห์วิา่งสมีาช้กิในี้สังคมีออก
เป็นี้	 2	 ประเภทั	 ประเภทัแรก	 ค่อ	 การพึื่�งพื่าอาศัึยซึึ่�งกันี้และกันี้แบบสมีดุล	
(Balanced	Interdependent)	ห์มีายถึุง	การแลกเปล้�ยนี้สิ�งใด	ๆ	ระห์ว่ิางบุคคล	
เม่ี�อบุคคลห์นึี้�งให้์สิ�งใดไปกค็าดห์วิงัจัะไดสิ้�งห์นึี้�งตอบแทันี้แบบเทัา่	ๆ 	กันี้อยา่งเปน็ี้
รูปธิ์รรมี	เช่้นี้	การซ่ึ่�อขายแลกเปล้�ยนี้สินี้ค้า	เม่ี�อฝ่ึายห์นึี้�งมีอบสินี้ค้าห์ร่อทัรัพื่ย์สินี้
ใดแก่อ้กผู้ห์นึี้�ง	 ผู้ให้์ก็คาดห์วัิงจัะได้รับสิ�งตอบแทันี้ท้ั�เท่ัาห์ร่อทััดเท้ัยมีกันี้	 ซึึ่�งอาจั
เป็นี้สินี้ค้า	 ทัรัพื่ย์สินี้อ่�นี้	 ห์ร่อเงินี้ตราท้ั�มีนุี้ษย์กำาห์นี้ดขึ�นี้มีาเพ่ื่�อเป็นี้ส่�อกลางการ
แลกเปล้�ยนี้ก็ได้
	 ประเภทัท้ั�สอง	ค่อ	การพึื่�งพื่าอาศัึยซึึ่�งกันี้และกันี้แบบทัั�วิไป	(Generalized	
Interdependent)	เป็นี้การพึื่�งพื่าอาศัึยซึึ่�งกันี้และกันี้ท้ั�ผู้ให้์ไม่ีคาดห์วัิงจัะได้รับสิ�ง
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ตอบแทันี้จัากผู้รับโดยตรง	ซึึ่�ง	Richard	Titmuss,	(1971)	เร้ยกว่ิา	ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์
แบบน้ี้�ว่ิา	“ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์แบบของขวัิญ”	(The	Gift	Relationship)	โดยยกตัวิอย่าง
การบริจัาคเล่อด	ซึึ่�งผู้บริจัาคไม่ีได้เจัาะจังผู้รับโดยตรง1	และผู้บริจัาคไม่ีได้ต้องการ
เล่อดค่นี้จัากผู้รับแต่ต้องการประโยช้น์ี้ตอบแทันี้รูปแบบอ่�นี้ๆ	 เช่้นี้	ควิามีสุขใจัในี้
ฐานี้ะท้ั�ได้ช่้วิยเห์ล่อเพ่ื่�อนี้มีนุี้ษย์ด้วิยกันี้เอง	การได้รับการยกย่องเม่ี�อผู้อ่�นี้ทัราบว่ิา
เราไปบริจัาคเล่อด	 ห์ร่อแม้ีกระทัั�งควิามีต้องการม้ีช้้วิิตท้ั�ด้ในี้ช้าติห์น้ี้า	 ฯลฯ	 และ	
ทิัทัมัีส	 (Titmuss)	 ใช้้ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์แบบของขวิัญน้ี้�เป็นี้ห์ลักการพ่ื่�นี้ฐานี้ของ	
“สวัิสดิการสังคมี”	ท้ั�ตนี้เองนี้ำาเสนี้อ
	 สปิคเกอร์	(Spicker)	ไม่ีเห็์นี้ด้วิยกับแนี้วิคิดเสร้นิี้ยมีท้ั�มัีกกล่าวิอ้างถึุง	ควิามี
เป็นี้ส่วินี้ตัวิ	การตัดสินี้ใจัแบบเสร้	การพึื่�งตนี้เองในี้ทุักๆ	เร่�อง	ฯลฯ	ซึึ่�งสปิคเกอร์	
เช่้�อว่ิาคำาดังกล่าวิ	 เป็นี้เพ้ื่ยงคำาพูื่ดท้ั�ห์าควิามีจัริงไม่ีได้เพื่ราะมีนุี้ษย์เป็นี้สัตว์ิสังคมี
ท้ั�ต้องอยูร่วิมีกันี้เป็นี้สังคมี	คุณค่าห์ร่อควิามีสำาคัญของมีนุี้ษยจ์ัะปรากฏิต่อเม่ี�ออยู่
ในี้บริบทัของสังคมีเท่ัานัี้�นี้
	 ในี้ฐานี้ะสมีาชิ้กของสังคมีมีนุี้ษย์ต้องอยู่ในี้กรอบท้ั�สังคมีกำาห์นี้ดไว้ิ	และคาด
ห์วัิงว่ิาสมีาชิ้กพึื่งปฏิิบัติตามีไม่ีม้ีสังคมีใดท้ั�สมีาชิ้กม้ีเสร้ภาพื่ท้ั�จัะทัำาอะไรก็ได้ตามี
แต่ใจัตนี้เอง	ดังนัี้�นี้	เสร้ภาพื่ในี้สังคมีจึัง	ห์มีายถึุง	เสร้ภาพื่ภายใต้ระเบ้ยบห์ร่อกฎี
เกณฑ์ิทัั�งท้ั�เป็นี้ทัางการและไม่ีเป็นี้ทัางการท้ั�ม้ีอยู่ในี้สังคมีในี้ช่้�อเร้ยกต่างๆ	 เช่้นี้	
กฎีห์มีาย	วัิฒนี้ธิ์รรมี	วิิถุ้ปฏิิบัติ	บรรทััดฐานี้ทัางสังคมี	ฯลฯ
	 แม้ีกระทัั�งเร่�องควิามีคิด	บางคนี้ออกมีาโต้แยง้ว่ิา	ควิามีคิดมีนุี้ษยส์ามีารถุคิด
เป็นี้อิสระตามีลำาพัื่งไม่ีเก้�ยวิข้องกับคนี้อ่�นี้ๆ	ในี้สังคมีได้	แต่	กิลเบิร์ต	ไรล์	(Gilbert	
Ryle)	(cited	in	Spicker,	2000	:	18)	กลับเช่้�อว่ิา	ควิามีคิดมีนุี้ษย์	ภาษาพูื่ด	ควิามี
รู้สึกของมีนุี้ษย์ล้วินี้ได้มีาจัากการสังเกตและลอกเล้ยนี้แบบจัากผู้อ่�นี้ทัั�งสิ�นี้ทัั�งโดย
รู้ห์ร่อไม่ีรู้ตัวิ	 ผ่านี้กระบวินี้การสังคมีประกิต	 (Socia	Lization)	จัากสถุาบันี้ทัาง
สังคมีต่างๆ	ตั�งแต่มีนุี้ษย์คลอดออกมีาเป็นี้ทัารก	เช่้นี้	สถุาบันี้ครอบครัวิ	สถุาบันี้
การศึึกษา	ฯลฯ	เช่้นี้	เด็กไทัยท้ั�ไปเกิดและเติบโตท้ั�ประเทัศึสห์รัฐอเมีริกาสามีารถุ
พูื่ดภาษาอังกฤษได้ผ่านี้ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�เด็กม้ีต่อสังคมีและสังคมีม้ีต่อเด็ก
1	ปจััจับุนัี้มีก้ารบรจิัาคเลอ่ดทั้�สามีารถุระบผุูร้บัโดยตรง	แตเ่ปน็ี้การบรจิัาคทั้�ไมีห่์วิงัผลตอบแทันี้ในี้รปู

สิ�งของห์ร่อทัรัพื่ย์สินี้	ถุ้าบริจัาคโดยห์วิังค่าตอบแทันี้จัะกลายเป็นี้การซึ่่�อ	ขายทั้�ไมี่ใช้่การบริจัาค
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	 ผู้เข้ยนี้เห็์นี้ด้วิยกับควิามีคิดของ	สปิคเกอร์ในี้ข้อน้ี้�	และมีองต่อไปว่ิาการมีา
อยูร่วิมีกันี้ของมีนุี้ษยเ์กิดขึ�นี้จัากควิามีต้องการท้ั�มีนุี้ษยไ์ม่ีสามีารถุตอบสนี้องควิามี
ต้องการของตนี้เองได้ห์ากอยูล่ำาพัื่ง	เช่้นี้	การสร้างท้ั�อยูอ่าศัึยห์ร่อการดำารงช้้พื่	ห์าก
มีนุี้ษย์อาศัึยอยู่ลำาพัื่งท้ั�อยู่อาศัึยคงไม่ีแตกต่างไปจัากสัตว์ิประเภทัอ่�นี้ๆ	 มีากนัี้ก
เพื่ราะขอ้จัำากัดด้านี้แรงงานี้	มีนี้ษุยอ์าจัใช้้สภาพื่แวิดลอ้มีตามีธิ์รรมีช้าต	ิ(พุ่ื่มีไม้ี	ถุำ�า)	
เป็นี้ท้ั�พัื่กอาศัึยรวิมีทัั�งห์าอาห์ารท้ั�ม้ีอยูต่ามีธิ์รรมีช้าตเิช่้นี้เด้ยวิกับสัตว์ิอ่�นี้ๆ	ไม่ีม้ีการ
สร้างท้ั�อยู่อาศัึยท้ั�มัี�นี้คงสวิยงามีเช่้นี้ในี้ปัจัจุับันี้	 ไม่ีม้ีการเพื่าะปลูกทัำาการเกษตร
แปลงขนี้าดให์ญ่	เพื่ราะเกินี้กำาลังควิามีสามีารถุของมีนุี้ษยท้์ั�อยูต่ามีลำาพัื่งจัะทัำาให้์
สำาเร็จัได้	การมีาอยูร่วิมีกันี้และการพึื่�งพื่าอาศัึยซึึ่�งกันี้และกันี้ทัำาให้์มีนุี้ษย์ทัลายข้อ
จัำากัดด้านี้ต่างๆ	ได้	ด้วิยการร่วิมีคิด-ร่วิมีแรงทัำาสิ�งท้ั�มีนุี้ษย์ไม่ีสามีารถุทัำาตามีลำาพัื่ง
ได้	ในี้สงัคมีไทัยเองกม้็ีปรากฏิการณแ์บบน้ี้�ท้ั�ชั้ดเจันี้	ในี้การรว่ิมีแรงของคนี้ในี้ช้มุีช้นี้
ท้ั�เร้ยกว่ิา	“การลงแขก”	ห์ร่อ	“การช่้วิยแรง”	สำาห์รับไปทัำากิจักรรมีต่างๆ	เช่้นี้	การ
ปลูกบ้านี้	การเก้�ยวิข้าวิ	ช่้วิยงานี้แต่งงานี้	ฯลฯ	และเม่ี�อไปช่้วิยแรงผู้อ่�นี้แล้วิก็ห์วัิง
จัะได้รับการช้่วิยแรงตอบกลับมีาด้วิย	 รวิมีทัั�งการช้่วิยแรงท้ั�ไม่ีห์วัิงผลตอบแทันี้
เป็นี้การเฉพื่าะ	เช่้นี้	การทัำากิจักรรมีจิัตอาสาของชุ้มีช้นี้	การช่้วิยแรงทัอดกฐินี้	ผ้าป่า
สามัีคค้	ฯลฯ
	 นี้อกจัากนัี้�นี้	สปิคเกอร์	 ยังโต้แย้ง	อดัมี	สมิีทัธิิ์�	 นัี้กเศึรษฐศึาสตร์เสร้นิี้ยมีท้ั�
เช่้�อว่ิา	 คนี้กระทัำากิจักรรมีทัางเศึรษฐกิจัและสังคมีล้วินี้เป็นี้ไปเพ่ื่�อประโยช้น์ี้ส่วินี้
ตนี้และด้วิยการคิดถึุงประโยช้น์ี้ส่วินี้ตนี้น้ี้�เองท้ั�ทัำาให้์เศึรษฐกิจัเติบโต	แต่	สปิคเกอร์	
กลับเช่้�อว่ิามีนุี้ษยน์ี้อกจัากทัำากิจักรรมีต่างๆ	เพ่ื่�อประโยช้น์ี้ของตนี้เองแล้วิ	กิจักรรมี
บางอยา่งมีนุี้ษย์ก็ทัำาเพ่ื่�อผู้อ่�นี้โดยไม่ีคำานึี้งถึุงประโยช้น์ี้ส่วินี้ตนี้เลย	เพื่ราะมีนี้ษุย์ไม่ี
ได้อยู่ตามีลำาพัื่งจึังต้องม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์เชิ้งห์น้ี้าท้ั�ต่อกันี้	 ซึึ่�งเขาเร้ยกควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์
น้ี้�ว่ิา	“ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี”	(Social	Relationship)
	 สปิคเกอร์	 (Spicker)	 ยกข้อควิามีจัากคำาสอนี้เร่�อง	 “จัริยธิ์รรมีของบิดา”	
(Ethics	of	The	Fathers)	ซึึ่�งเป็นี้ส่วินี้ห์นึี้�งของ	คัมีภ้ร์ตัลมูีด2	(Talmud)	ท้ั�กล่าวิว่ิา	

2	คัมีภ้ร์ตัลมีูด	(Talmud)	เป็นี้คัมีภ้ร์ทั้�ช้าวิยิวิกลุ่มีห์นี้ึ�งยึดถุ่อ	แต่มีิใช้่ช้าวิยิวิทัั�งห์มีด	คัมีภ้ร์นี้้�เกิดจัาก

การรวิบรวิมีคำาบอกเลา่ของแร็บไบ	(ธิ์รรมีาจัารยช์้าวิยวิิ)	ห์ลงัสมัียโมีเสสและในี้ระห์ว่ิางทั้�ช้าวิยวิิตอ้ง

เร่ร่อนี้อยู่ในี้ทัะเลทัรายเป็นี้เวิลานี้ับร้อยปี
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ควิามีเห์็นี้แก่ตัวิไม่ีได้เป็นี้พื่ลังห์ลักเพ้ื่ยงประการเด้ยวิท้ั�ผลักดันี้มีนุี้ษยช้าติ	 โดย
ยกตัวิอย่างของสังคมีท้ั�ใกล้ตัวิมีากท้ั�สุด	 ได้แก่	ครอบครัวิท้ั�พ่ื่อแม่ีรับผิดช้อบเล้�ยง
ดูบุตรโดยไมี่ห์วัิงผลตอบแทันี้ห์ร่อทัำาไปโดยควิามีเห์็นี้แก่ตัวิแต่อย่างใด	 เป็นี้การ
กระทัำาท้ั�แสดงให้์เห็์นี้ถึุงควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีในี้ฐานี้ะญาติร่วิมีสายโลหิ์ต	
(Kinship)
	 สำาห์รับบุคคลท้ั�ไม่ีเคยคิดถึุงผู้อ่�นี้เลยและมุ่ีงเพ้ื่ยงประโยช้น์ี้ส่วินี้ตนี้เท่ัานัี้�นี้	
บุคคลเห์ล่าน้ี้�เป็นี้ผู้ป่วิยทัางจิัตเวิช้	 (Psychopath)	 แต่ถึุงอย่างไรก็ตามีแม้ีผู้ป่วิย
เห์ล่าน้ี้�จัะไม่ีคิดถึุงผู้อ่�นี้แต่ครอบครัวิและสังคมีก็ยังปฏิิบัติต่อบุคคลเห์ล่าน้ี้�ภายใต้
ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีในี้ฐานี้ะสมีาชิ้กของครอบครัวิและสังคมีเด้ยวิกันี้
	 ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�ก่อให้์เกิดห์น้ี้าท้ั�พึื่งปฏิิบัติต่อกันี้ในี้ฐานี้ะสมีาชิ้กของ
สังคมีนัี้�นี้	สามีารถุม้ีได้ทัั�งห์น้ี้าท้ั�ในี้ปัจัจุับันี้และห์น้ี้าท้ั�ในี้อนี้าคต	เช่้นี้	บิดามีารดา
ม้ีห์น้ี้าท้ั�เล้�ยงดูอบรมีสั�งสอนี้บุตรในี้ปัจัจุับันี้	และบุตรม้ีห์น้ี้าท้ั�เล้�ยงดูบิดามีารดาในี้
อนี้าคตเม่ี�อตนี้เองเติบโตและสามีารถุทัำาห์น้ี้าท้ั�ดังกล่าวิได้
	 ผู้เข้ยนี้เห็์นี้ด้วิยกับประเด็นี้เร่�องควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีและห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมี
ท้ั�	สปิคเกอร์	นี้ำาเสนี้อเพ่ื่�ออธิิ์บายการเกิดรัฐสวัิสดิการ	และเช่้�อว่ิาแนี้วิคิดดังกล่าวิน้ี้�	
สามีารถุอธิิ์บายสังคมีตะวัินี้ตกท้ั�ให้์ควิามีสำาคัญกับครอบครัวิได้ด้เช่้นี้เด้ยวิกับการ
อธิิ์บายสังคมีตะวัินี้ตก	และเม่ี�อนี้ำาห์ลักคำาสอนี้ทัางศึาสนี้ามีาประกอบก็ทัำาให้์เห็์นี้
ภาพื่ชั้ดเจันี้ขึ�นี้	เช่้นี้	ในี้ศึาสนี้าพุื่ทัธิ์ม้ีคำาสอนี้เร่�องทิัศึทัั�ง	6	อันี้	ห์มีายถึุง	บิดามีารดา	
ครูอาจัารย์	ภรรยาห์ร่อสาม้ี	มิีตรสห์าย	คนี้รับใช้้ห์ร่อลูกน้ี้อง	และสมีณช้้พื่ราห์มีณ์	
ซึึ่�งเป็นี้ห์น่ี้วิยทัางสังคมีท้ั�เล็กท้ั�สุดท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�พึื่งปฏิิบัติซึึ่�งกันี้และกันี้	
 3) กลุ่มทางสังคม (Social groups)
	 การรวิมีกันี้เป็นี้กลุ่มีทัางสังคมี	 (Social	 Groups)	 ส่งผลให์้บุคคลม้ีควิามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิ์และห์น้ี้าท้ั�ต่อกันี้	 เป็นี้ท้ั�มีาของสวัิสดิการสังคมี	 กลุ่มีทัางสังคมีในี้ควิามี
ห์มีายของ	สปิคเกอร์	แตกต่างจัากกลุ่มีอ่�นี้ๆ	ค่อ	กลุ่มีทัางสังคมีของ	สปิคเกอร์	นัี้�นี้
สมีาชิ้กในี้กลุ่มีเช่้�อมีโยงกันี้ด้วิยควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีอันี้เป็นี้แบบแผนี้กำาห์นี้ด
บทับาทัห์น้ี้าท้ั�ของสมีาชิ้กในี้สังคมีท้ั�แตกต่างกันี้ออกไป	กลุ่มีทัางสังคมีจัะประกอบ
ด้วิยองค์ประกอบท้ั�สำาคัญ	3	ประการ	ท้ั�เก้�ยวิข้องสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กันี้และยากท้ั�จัะแยกออก
จัากกันี้	ได้แก่	อัตลักษณ์	(Identity)	ควิามีเป็นี้สมีาชิ้ก	(Membership)	และ	ควิามี
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สัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางสมีาชิ้กในี้กลุ่มี	(Relationship)		 (Spicker,	2000	:	25)	โดยให้์
ควิามีสำาคัญอันี้ดับแรกกับองค์ประกอบเร่�องควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางสมีาชิ้กในี้กลุ่มี	
ซึึ่�งเป็นี้ปัจัจััยบ่งช้้�ควิามีเป็นี้กลุ่มีทัางสังคมี
	 ควิามีเป็นี้กลุ่มีทัางสังคมีพิื่จัารณาได้จัากรูปแบบควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�
ประกอบด้วิย	 รูปแบบการส่�อสาร	 ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิ์	 การแลกเปล้�ยนี้	 และภาระห์น้ี้าท้ั�
ของสมีาชิ้กในี้กลุ่มี	ซึึ่�งควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีของกลุ่มีจัะม้ีควิามีซัึ่บซ้ึ่อนี้และห์ลาก
ห์ลายเน่ี้�องจัากสมีาชิ้กในี้กลุ่มีคนี้ห์นึี้�งจัะม้ีบทับาทัซ้ึ่อนี้กันี้ห์ลายประการ	 เช่้นี้	
บุคคลห์นึี้�งอาจัม้ีบทับาทัการเปน็ี้สามีห้์ร่อภรรยา	บดิาห์ร่อมีารดา	เพ่ื่�อนี้	คู่รัก	ฯลฯ	
ซึึ่�งแต่ละบทับาทัม้ีภาระห์น้ี้าท้ั�และควิามีรับผิดช้อบแตกต่างกันี้ออกไป
	 ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ภายในี้กลุ่มีเร้ยกว่ิา	“เคร่อข่ายทัางสังคมี”	(Social	Network)	
ท้ั�ม้ีรูปแบบควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ท้ั�ชั้ดเจันี้	 ม้ีควิามีแตกต่างและมี้ลักษณะเฉพื่าะตัวิของ
แต่ละกลุ่มี	เช่้นี้	เคร่อข่ายในี้ครอบครัวิ	เคร่อข่ายท้ั�ทัำางานี้	เคร่อข่ายในี้สถุานี้ศึึกษา	
ฯลฯ
	 ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีก่อให้์เกิด	“ห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมี”	(Social	Obligation)	
ท้ั�สมีาชิ้กของสังคมีต้องยึดถุ่อปฏิิบัติ	 ห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมีสามีารถุจัำาแนี้กเป็นี้	 2	
ประเภทั	ค่อ	(Spicker,	2000	:	27)	(1)	ห์นี้า้ท้ั�ต่อสมีาช้กิอ่�นี้	เป็นี้ห์นี้า้ท้ั�ตามีบทับาทั
ท้ั�ม้ีต่อสมีาชิ้กผู้ใดผู้ห์นึี้�งโดยเฉพื่าะ	เช่้นี้	บิดามีารดาม้ีห์น้ี้าท้ั�เล้�ยงดูอบรมีบุตร	ครู
อาจัารย์ม้ีห์น้ี้าท้ั�สั�งสอนี้ศิึษย์	ฯลฯ	และ	(2)	ห์น้ี้าท้ั�ต่อกลุ่มีห์ร่อสังคมีท้ั�สังกัด	เป็นี้
ห์น้ี้าท้ั�ในี้ฐานี้ะสมีาชิ้กกลุ่มีท้ั�ม้ีต่อกลุ่มีห์ร่อสมีาชิ้กอ่�นี้ๆ	โดยทัั�วิไป	เช่้นี้	การเคารพื่
กฎีเกณฑ์ิกติกาการอยูร่วิมีกันี้ของกลุ่มี	ห์น้ี้าท้ั�ช่้วิยเห์ล่อสมีาชิ้กผู้อ่�นี้	ฯลฯ	
	 กล่าวิโดยสรปุ	กลุ่มีทัางสังคมีในี้ทััศึนี้ะของ	พื่อล	สปิคเกอร์	ค่อ	กลุ่มีท้ั�ม้ีควิามี
สัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�ก่อให้์เกิดพัื่นี้ธิ์ะห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมีตามีมีา	ดังนัี้�นี้	กลุ่มีท้ั�ม้ีเฉพื่าะ
ลักษณะบางอย่างเห์ม่ีอนี้กันี้	เช่้นี้	ส้ผิวิ	ควิามีช้อบ	กิจักรรมี		ฯลฯ	แต่ไม่ีม้ีพัื่นี้ธิ์ะ
ห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมีร่วิมีกันี้	จึังไม่ีใช่้กลุ่มีทัางสังคมีในี้ควิามีห์มีายน้ี้�
	 กลุ่มีทัางสังคมีไม่ีได้ยึดอยู่เฉพื่าะการอาศัึยอยู่ในี้บริเวิณทัางภูมิีศึาสตร์
เด้ยวิกันี้	 ห์ร่อม้ีควิามีใกล้ชิ้ดกันี้เท่ัานัี้�นี้	 แต่ต้องม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีในี้ฐานี้ะ
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เคร่อข่ายควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ท้ั�เร้ยกว่ิา	“ภารดรภาพื่”3	(Solidarity)	ซึึ่�งเป็นี้ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์
ระห์ว่ิางสมีาชิ้กของสังคมีท้ั�ม้ีควิามีแตกต่างเป็นี้ปัจัจััยแสดงถึุงควิามีเป็นี้กลุ่มีทัาง
สังคมี	(Spicker,	2000	:	29)
	 ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีแต่ละประเภทัต่างม้ีรูปแบบเฉพื่าะของตนี้เอง	แต่ไม่ี
ถึุงกับเป็นี้รูปแบบท้ั�ตายตัวิ	 ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีสามีารถุย่ดห์ยุ่นี้ไปตามี
สถุานี้การณ์ควิามีเป็นี้จัริง	เช่้นี้	ควิามีเป็นี้ครอบครัวิไม่ีจัำาเป็นี้ต้องประกอบด้วิย	พ่ื่อ	
แม่ี	 และลูกเสมีอไป	บางครอบครัวิอาจัเป็นี้ครอบครัวิแม่ีเล้�ยงเด้�ยวิห์ร่อพ่ื่อเล้�ยง
เด้�ยวิก็ได้	เช่้นี้เด้ยวิกับสังคมีท้ั�ทัำางานี้อาจัเปล้�ยนี้แปลงรูปแบบการทัำางานี้ตามีการ
เปล้�ยนี้แปลงของเทัคโนี้โลยก้ารนี้ำาเคร่�องจัักรห์ร่อเทัคโนี้โลยค้อมีพิื่วิเตอร์มีาใช้้ในี้
กระบวินี้การทัำางานี้มีากขึ�นี้ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางคนี้กับคนี้ในี้องค์กรเปล้�ยนี้แปลง
ไปแต่ก็ยังคงควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ของท้ั�ทัำางานี้อยูเ่สมีอ
	 ควิามีพิื่เศึษของสังคมีและควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	ค่อ	ควิามีสามีารถุในี้การ
ผลิตซึ่ำ�ารูปแบบควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ขึ�นี้ให์ม่ีจัากรุ่นี้สู่รุ่นี้	เช่้นี้	ครอบครัวิให์ม่ีท้ั�เป็นี้ผลผลิต
จัากครอบครวัิรุ่นี้พ่ื่อแม่ี	ถึุงแม้ีว่ิารูปแบบควิามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ์ในี้ครอบครวัิจัะเปล้�ยนี้แปลง
ไปตามีบริบทัทัางสังคมีแต่ยังคงรูปแบบควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ในี้แบบท้ั�เร้ยกว่ิา	ครอบครัวิ
อยู่เสมีอ
	 ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	บางครั�งได้สร้างควิามีอยุติธิ์รรมีทัางสังคมีขึ�นี้ทัั�งโดย
ตั�งใจัและไม่ีตั�งใจั	สปิคเกอร์	 (Spicker,	2000	 :	33)	จัำาแนี้กควิามีอยุติธิ์รรมีทัาง
สังคมีออกเปน็ี้	3	ประเภทั	ได้แก่	ควิามี	อยติุธิ์รรมีทัางสงัคมีประเภทัท้ั�	1	ค่อ	ควิามี
ไม่ีเท่ัาเท้ัยมีทัางอำานี้าจัทัางสถุานี้ะทัางสังคมีภายใต้โครงสร้างทัางสังคมีห์นึี้�งๆ	
ควิามีสมัีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสงัคมีสร้างสถุานี้ะทัางสงัคมี	(Social	Status)	ท้ั�ม้ีควิามีแตกต่าง
ระห์ว่ิางบุคคล	และควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�ถูุกกำากับด้วิยสถุานี้ะทัางสังคมีน้ี้�เอง
ท้ั�เป็นี้ปัจัจััยกำาห์นี้ดบทับทัและห์น้ี้าท้ั�ของบุคคล	รวิมีทัั�งเป็นี้ปัจัจััยกำาห์นี้ดอำานี้าจั
ทัางสังคมี	 (Social	 Power)	 ท้ั�นี้ำามีาซึึ่�งโอกาสในี้การดำาเนิี้นี้ช้้วิิต	 ดังนัี้�นี้	 การถุ่อ
กำาเนิี้ดในี้สถุานี้ะทัางสังคมีท้ั�แตกต่างกันี้ซึึ่�งไม่ีสามีารถุเล่อกได้	นี้ำามีาซึึ่�งโอกาสและ
ควิามีด้อยโอกาสท้ั�แตกต่างกันี้ของคนี้ในี้สังคมี	ห์ร่อควิามีแตกต่างทัางเพื่ศึกำาเนิี้ด

3	ภารดรภาพื่	(Solidarity)	ห์มีายถึุงควิามีเป็นี้นี้ำ�าห์นึี้�งใจัเด้ยวิกันี้	การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้
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ระห์ว่ิางช้ายห์ญิงในี้บางสังคมีก็นี้ำามีาซึึ่�งควิามีแตกต่างทัางอำานี้าจัทัางสังคมีและ
โอกาสท้ั�แตกต่างกันี้	
	 ควิามีอยุติธิ์รรมีทัางสังคมีประเภทัท้ั�	 2	 ค่อ	 ควิามีไม่ีเท่ัาเท้ัยมีระห์ว่ิางเพื่ศึ	
เป็นี้ควิามีอยุติธิ์รรรมีท้ั�ม้ีอยู่ในี้ทุักสังคมีเป็นี้เวิลายาวินี้าจันี้กลายเป็นี้ควิามีเคยชิ้นี้
ท้ั�พัื่ฒนี้าไปสู่การเป็นี้บรรทััดฐานี้และวัิฒนี้ธิ์รรมีของสังคมี	 ตั�งแต่ระดับครอบครัวิ
ไปจันี้ถึุงระดับสังคมี	 การเปล้�ยนี้แปลงควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีระห์ว่ิางเพื่ศึในี้
โครงสรา้งของครอบครัวิและในี้ท้ั�ต่างๆ	จึังแสดงถึุงการเปล้�ยนี้แปลงโครงสรา้งของ
สังคมีประเทัศึพัื่ฒนี้าแล้วิ	Gosta	Esping	Endersen	(cited	in	Spiker,	2000	:	34)
	 ควิามีอยุติธิ์รรมีทัางสังคมีประเภทัท้ั�	 3	 ค่อ	ควิามีไม่ีเป็นี้ธิ์รรมีในี้ทัรัพื่ยากร	
(Inequality	of	Resources)	ปรากฏิในี้รูปของรายได้และควิามีมัี�งคั�ง	บุคคลท้ั�ถุ่อ
กำาเนิี้ดในี้ครอบครัวิรำ�ารวิยจัะอยู่ในี้ฐานี้ะท้ั�ได้เปร้ยบผู้ท้ั�ยากจันี้กว่ิา	 ในี้บางสังคมี
ควิามีรำ�ารวิยและสถุานี้ะทัางสังคมีเป็นี้ไปในี้ทิัศึทัางเด้ยวิกันี้	บุคคลท้ั�ม้ีสถุานี้ะทัาง
สังคมีสูงม้ีโอกาสแสวิงห์าเงินี้ตราและมี้ฐานี้ะรำ�ารวิยได้มีากกว่ิา	 ในี้ขณะเด้ยวิกันี้
ฐานี้ะควิามีรำ�ารวิยก็ส่งผลให้์ม้ีสถุานี้ะทัางสังคมีท้ั�สูงกว่ิาบุคคลอ่�นี้ๆ	
	 ขอบเขตทัางสังคมี	(Social	Border)	เป็นี้ขอบเขตควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางกลุ่มี
กับภายนี้อก	แสดงให้์เห็์นี้ควิามีแตกต่างระห์ว่ิาเอกลักษณ์ของกลุ่มีกับสิ�งแวิดล้อมี
ภายนี้อก	 ขอบเขตทัางสังคมีนี้อกจัากจัะเกิดขึ�นี้ระห์ว่ิางกลุ่มีกับสิ�งแวิดล้อมี
ภายนี้อกกลุ่มีแล้วิ	 ยังเกิดขึ�นี้ระห์ว่ิางสมีาชิ้กภายในี้กลุ่มีด้วิย	 เร้ยกกว่ิา	 “ชั้�นี้ทัาง
สังคมี”	(Social	Class)	บางสังคมีเร้ยกว่ิา	“วิรรณะ”	(Caste)	ชั้�นี้ทัางสังคมีเป็นี้	
กฏิเกณฑ์ิทัางสังคมีรูปแบบห์นึี้�งท้ั�จัำาแนี้กคนี้ในี้กลุ่มีออกเป็นี้ส่วินี้ๆ	ตามีเอกลักษณ์
ท้ั�กำาห์นี้ดชั้�นี้ทัางสังคมี	เช่้นี้	เพื่ศึ	วิรรณะ	รายได้	ส้ผิวิ	ควิามีเช่้�อ	การศึึกษา	ควิามี
พิื่การ	การเคยได้รับโทัษ	ฯลฯ	ชั้�นี้ทัางสังคมีบางอยา่งทัำาให้์เกิดการต้ตราทัางสังคมี	
(Stigmatization)	 ห์ร่อการลดทัอนี้คุณค่าสำาห์รับคนี้ท้ั�แตกต่างจัากคนี้ส่วินี้ให์ญ่
ของสังคมี
	 โครงสร้างทัางสังคมีก่อให้์เกิดการก้ดกันี้ทัางสังคมี	 (Social	 exclusion)	
(Spiker,	2000	:	35-37)	การก้ดกันี้ทัางสังคมีเป็นี้ควิามีรู้สึกของคนี้ในี้สังคมีท้ั�รู้สึก
ว่ิาตนี้เองอยูใ่นี้กลุ่มีทัางสังคมีท้ั�แตกต่างจัากบุคคลอ่�นี้ๆ	เน่ี้�องจัากควิามีแตกต่างในี้
ด้านี้ต่าง	ๆ	เช่้นี้	เช่้�อช้าติ	วัิฒนี้ธิ์รรมี	ภาษา	ศึาสนี้า	ฯลฯ	
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	 การก้ดกันี้ทัางสังคมีจัะเกิดขึ�นี้เมี่�อสมีาชิ้กกลุ่มีทัางสังคมีรู้สึกว่ิาตนี้เองมี้
เอกลักษณ์ท้ั�แตกต่างจัากคนี้ส่วินี้ให์ญ่ในี้สังคมีและแยกตัวิออกจัากควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์
ทัางสงัคมีท้ั�ม้ีอยูเ่ดิมีและสรา้งควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสงัคมีขึ�นี้ให์มีเ่พ่ื่�อแสดงเอกลกัษณ์
ของกลุ่มีทัางสังคมีของตนี้เอง	เช่้นี้	ช้นี้เช่้�อสายมีอญในี้แถุบ	จัังห์วัิดกาญจันี้บุร้	ม้ี
การรวิมีตวัิกันี้แสดงออกทัางวิฒันี้ธิ์รรมีให์เ้ห็์นี้ถึุงเอกลักษณ์ของเช่้�อช้าติของตนี้เอง
	 สำาห์รับ	สปิคเกอร์	การก้ดกันี้ทัางสังคมีเป็นี้ปัจัจััยสำาคัญท้ั�ขัดขวิางการบูรณา
การทัางสังคมี	 (Social	 Integration)	 โดยเขาให้์ควิามีห์มีายการก้ดกันี้ทัางสังคมี
ในี้	2	 ลักษณะ	ค่อ	1)	การก้ดกันี้ทัางสังคมีเพื่ราะเห์ตุผู้ถูุกก้ดกันี้ม้ีควิามีแตกต่าง
จัากสมีาชิ้กส่วินี้ให์ญ่ของกลุ่มี	เช่้นี้	การเป็นี้คนี้พิื่การ	คนี้ผิวิส้	ฯลฯ		2)	การก้ดกันี้
ทัางสังคมีเพื่ราะผู้ถูุกก้ดกันี้ไม่ีอยู่ในี้เคร่อข่ายควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�ม้ีอยู่ด้วิย
เห์ตุผลต่างๆ	ทัำาให้์คนี้กลุ่มีน้ี้�ไมีม้่ีทัั�งห์น้ี้าท้ั�ต่อสมีาชิ้กอ่�นี้และไมีไ่ด้รับควิามีช่้วิยเห์ล่อ
จัากสมีาชิ้กอ่�นี้	ๆ	ด้วิย
	 การก้ดกันี้ทัางสังคมีส่งผลให้์คนี้ท้ั�ถูุกก้ดกันี้กลายเป็นี้คนี้กลุ่มีน้ี้อยท้ั�ถุกูต้ตรา
ห์ร่อถูุกละเลยจัากสังคมีไมี่สามีารถุเข้าถึุงทัรัพื่ยากรทัางสังคมีได้เช่้นี้เด้ยวิกับคนี้
ส่วินี้ให์ญ่นี้ำามีาซึึ่�งควิามีเส้ยเปร้ยบและขาดควิามีมัี�นี้คงในี้การดำาเนิี้นี้ช้้วิิต	 เช่้นี้	
คนี้ในี้สังคมีจัะต้ตราคนี้พื่ิการว่ิาม้ีควิามีสามีารถุในี้การปฏิิบัติงานี้ตำ�ากวิ่าคนี้ทัั�วิไป
เน่ี้�องจัากเห์ตุควิามีพิื่การจึังไม่ีรับเข้าทัำางานี้เพื่ราะคิดว่ิาห์ากรับคนี้พิื่การเข้ามีา
ทัำางานี้จัะได้ผลงานี้ท้ั�ด้อยประสิทัธิิ์ภาพื่มีากกวิ่าคนี้ไมี่พิื่การ	 ในี้บางสังคมีมี้ควิามี
เช่้�อว่ิาสตร้ม้ีคุณสมีบัติด้อยกว่ิาบุรุษในี้การทัำาห์น้ี้าท้ั�ผู้บริห์ารห์ร่อผู้นี้ำาในี้สังคมี
ดังกล่าวิสตร้จึังไม่ีสามีารถุเล่�อนี้ตำาแห์น่ี้งขึ�นี้เป็นี้ผู้บริห์ารห์ร่อผู้นี้ำาได้
 4) ความเอื�ออาทร (Altruism)
	 ปัจัจััยสำาคัญอ้กประการห์นึี้�งท้ั�ส่งผลต่อการกำาเนิี้ดสวัิสดิการสังคมี	ค่อ	ควิามี
เอ่�ออาทัร	(Altruism)	ห์ร่อการเห็์นี้แก่ประโยช้น์ี้ผู้อ่�นี้ซึึ่�งตรงข้ามีกับควิามีเห็์นี้แก่ตัวิ	
ทิัทัมัีส	(Titmuss)	(cited	in	Spicker,	2000	:	38)	ยกย่องให้์ควิามีเอ่�ออาทัรท้ั�นี้ำา
ไปสู่การม้ีสวัิสดิการสังคมีว่ิาเป็นี้	 “ห์น้ี้าท้ั�ขั�นี้สูง”	 ซึึ่�งเป็นี้ห์ลักการทัั�วิไปสำาห์รับ
สมีาชิ้กท้ั�อยู่รวิมีกันี้เป็นี้สังคมี	เป็นี้การทัำาเพ่ื่�อคนี้อ่�นี้
	 ควิามีเอ่�ออาทัรม้ีลักษณะเป็นี้ควิามีรับผิดช้อบและห์น้ี้าท้ั�ร่วิมีกันี้ของคนี้ในี้
สังคมีทัำาให้์เกิดภราดรภาพื่	(Solidarity)	ห์ร่อควิามีเป็นี้นี้ำ�าห์นึี้�งใจัเด้ยวิกันี้ของคนี้ในี้
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สังคมีเป็นี้การพึื่�งพื่าอาศัึยซึึ่�งกันี้และกันี้	(Interdependence)	เป็นี้การกระทัำาโดย
ไม่ีห์วัิงผลตอบแทันี้	บางครั�งเป็นี้ไปตามีคำาสอนี้ทัางศึาสนี้าเร่�องการบริจัาคและการ
ช่้วิยเห์ล่อผู้อ่�นี้ไม่ีว่ิาเราจัะรู้จัักห์ร่อสนิี้ทัสนี้มีกับเขาห์ร่อไม่ีก็ตามี
	 ควิามีเอ่�ออาทัรเป็นี้ผลต่อเน่ี้�องจัากการอยู่ร่วิมีกันี้ภายใต้ทัฤษฎ้ีสัญญา
ประช้าคมี	(Social	Contract)	ควิามีเอ่�ออาทัรจึังเป็นี้วัิฒนี้ธิ์รรมีห์ร่อบรรทััดฐานี้
ของสังคมีประเภทัห์นึี้�ง	 ซึึ่�งสังคมีคาดห์วัิงว่ิาสมีาชิ้กของสังคมีต้องกระทัำา	
(Prosocial	 Behavior)	 เพ่ื่�อการอยู่ร่วิมีกันี้อย่างสงบสุขและม้ีภราดรภาพื่	 สปิค
เกอร์	เช่้�อว่ิาปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	(Social	Interaction)	ยึดเห์น้ี้�ยวิกันี้ด้วิยห์น้ี้าท้ั�
ทัางสังคมีท้ั�สมีาชิ้กในี้สังคมีพึื่งกระทัำาซึึ่�งกันี้และกันี้
	 ควิามีเอ่�ออาทัรม้ีระดับมีากห์ร่อน้ี้อยแตกต่างกันี้ขึ�นี้อยู่กับควิามีใกล้ชิ้ด
ระห์ว่ิางบุคคล	เช่้นี้	คนี้ในี้ครอบครัวิเด้ยวิกันี้จัะม้ีควิามีเอ่�ออาทัรมีากกว่ิาคนี้นี้อก
ครอบครัวิ	ห์น้ี้าท้ั�ระห์ว่ิางกันี้ของสมีาชิ้กครอบครัวิเป็นี้ห์น้ี้าท้ั�แห่์งควิามีเอ่�ออาทัร
ท้ั�ไม่ีต้องการผลตอบแทันี้และไม่ีม้ีการประเมิีนี้กำาไรห์ร่อขาดทุันี้	 เช่้นี้	 พ่ื่อแม่ีเล้�ยง
ดูลูกโดยไม่ีห์วัิงผลตอบแทันี้จัากลูก
	 สำาห์รับบุคคลท้ั�ม้ีระยะห่์างทัางสังคมีไกลออกไปจัากครอบครัวิ	 ควิามีเอ่�อ
อาทัรท้ั�ม้ีต่อกันี้	อาจัเป็นี้ควิามีเอ่�ออาทัรท้ั�ต้องการผลตอบแทันี้ก็ได้	เช่้นี้	การจ่ัาย
เงินี้สมีทับประกันี้สังคมีเพ่ื่�อต้องการสวัิสดิการรักษาพื่ยาบาลเม่ี�อเจ็ับป่วิย	 เพื่ราะ
ถุ้าผู้จ่ัายไม่ีเจ็ับป่วิยจัะยังไม่ีได้รับผลตอบแทันี้จัากการจั่ายเงินี้	 ในี้ขณะท้ั�กองทุันี้
ประกันี้สังคมีจัะนี้ำาเงินี้ไปรักษาพื่ยาบาลผู้อ่�นี้ท้ั�เจ็ับป่วิย	 เม่ี�อผู้จ่ัายเงินี้สมีทับเจ็ับ
ป่วิยขึ�นี้มีาเม่ี�อไรก็จัะได้รับการรักษาพื่ยาบาลซึึ่�งอาจัมูีลค่ามีากกว่ิาจัำานี้วินี้เงินี้ท้ั�
จ่ัายไปก็ได้	บางครั�งเราเร้ยกว่ิา	“การเฉล้�ยทุักข์เฉล้�ยสุข”
	 ควิามีเอ่�ออาทัรมี้	 2	 รูปแบบ	 ค่อ	 ควิามีเอ่�ออาทัรด้านี้บวิก	 (Positive	
Altruism)	 เป็นี้การกระทัำาท้ั�บุคคลต้องปฏิิบัติ	 เช่้นี้	 การเล้�ยงดูบุตร	 การเล้�ยงดู
พ่ื่อแม่ี	ฯลฯ	และ	ควิามีเอ่�ออาทัรด้านี้ลบ	(Negative	Altruism)	เป็นี้การกระทัำา
ท้ั�บุคคลต้องห์ล้กเล้�ยงไมี่ปฏิิบัติ	 เช่้นี้	 การทัำาร้ายผู้อ่�นี้ไมี่ว่ิาจัะเป็นี้ทัางกาย	 วิาจัา	
ห์ร่อจิัตใจั	 ฯลฯ	 ควิามีเอ่�ออาทัรอาจัเป็นี้การกระทัำาเพ้ื่ยงเล็กน้ี้อยเพ่ื่�อช่้วิยเห์ล่อ
ผู้อ่�นี้ก็ได้	 เช่้นี้	 เส้ยสละท้ั�นัี้�งให้์สตร้และผู้สูงอายุในี้รถุประจัำาทัาง	การบอกทัางให้์
กับนัี้กท่ัองเท้ั�ยวิ	ช่้วิยคนี้ตกนี้ำ�า	บริจัาคเล่อด	บริจัาคทัรัพื่ย์สินี้เพ่ื่�อการกุศึล	ฯลฯ
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 5) การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual aids)
	 การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้เป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ประการห์นึี้�งของคนี้ในี้สังคมี	ในี้ทัฤษฎ้ี
ทัางเศึรษฐศึาสตร์ทัั�วิไปมัีกตั�งสมีมีติฐานี้ว่ิา	มีนุี้ษย์เป็นี้ผู้ม้ีเห์ตุผล	(Rational)	และ
ด้วิยเห์ตุผลท้ั�ม้ีอยูท่ัำาให้์มีนุี้ษยตั์ดสินี้ใจัทัางเศึรษฐกิจัโดยมุ่ีงแสวิงห์าประโยช้น์ี้ส่วินี้
ตนี้	(Self-interest)	และเป็นี้การแสวิงห์าประโยช้น์ี้ท้ั�มีากท้ั�สุด	(Maximize	Profit)	
ด้วิยควิามีเข้าใจัดังกล่าวิทัำาให์เ้ข้าใจัผิดว่ิามีนุี้ษยนั์ี้�นี้โดยเน่ี้�อแท้ัแล้วิเห์น็ี้แกตั่วิแตใ่นี้
ควิามีเป็นี้จัริงแล้วิวิิธ้ิ์การคิดถึุงประโยช้น์ี้สูงสุดส่วินี้ตัวินัี้�นี้มีนุี้ษยจ์ัะนี้ำามีาใช้้เฉพื่าะ
ในี้กิจักรรมีทัางเศึรษฐกิจัซึึ่�งเป็นี้กิจักรรมีท้ั�มุ่ีงแสวิงห์าผลกำาไร	 และเป็นี้ส่วินี้ห์นึี้�ง
ของกิจักรรมีทัางสังคมีของมีนุี้ษย์เท่ัานัี้�นี้	
	 ในี้สังคมีท้ั�มีนุี้ษย์อยู่รวิมีกันี้จัำานี้วินี้มีากม้ีกิจักรรมีอ่�นี้	ๆ	ท้ั�ไม่ีใช่้กิจักรรมีทัาง
เศึรษฐกิจั	 เป็นี้กิจักรรมีท้ั�ไม่ีได้คำานี้วิณผลตอบแทันี้ในี้รูปกำาไรห์ร่อขาดทุันี้	 เป็นี้
กิจักรรมีท้ั�เป็นี้ห์นี้า้ท้ั�ทัางสงัคมีท้ั�แต่ละสังคมีมุ่ีงห์วิงัให้์สมีาชิ้กกระทัำา	ดังท้ั�ได้กล่าวิ
ในี้ข้างต้นี้	 เร่�องการเล้�ยงดูบุตรของบิดามีารดาเป็นี้กิจักรรมีท้ั�กระทัำาโดยไม่ีคำานึี้ง
ผลผลตอบแทันี้ในี้รูปกำาไรห์ร่อขาดทุันี้แต่เป็นี้กิจักรรมีท้ั�ต้องทัำาเพื่ราะเป็นี้ห์น้ี้าท้ั�
ทัางสังคมีซึึ่�งดำาเนิี้นี้ต่อมีาห์ลายชั้�วิอายุคนี้	และสังคมีมุ่ีงห์วัิงให้์บิดามีารดาต้องเล้�ยง
ดูบุตรของตนี้เช่้นี้เด้ยวิกับท้ั�เคยได้รับการเล้�ยงดูจัากบิดามีารดามีาก่อนี้
	 นี้อกจัากนัี้�นี้ยังม้ีกิจักรรมีทัางสังคมีท้ั�สมีาชิ้กในี้สังคมีร่วิมีกันี้กระทัำาโดยไม่ี
มุ่ีงห์วัิงประโยช้น์ี้ส่วินี้ตัวิ	ห์ากแต่มุ่ีงห์วัิงประโยช้น์ี้ส่วินี้รวิมีเป็นี้ห์ลัก	กิจักรรมีบาง
อยา่งมีนุี้ษยไ์ม่ีสามีารถุกระทัำาไดเ้พ้ื่ยงลำาพัื่งแล้วิเกดิประโยช้น์ี้สูงสุด	แต่ถุ้ากิจักรรมี
นัี้�นี้กระทัำาร่วิมีกันี้กับคนี้อ่�นี้แล้วิจัะเกิดประโยช้น์ี้สูงสุด	เน่ี้�องจัากการมีาร่วิมีกันี้เพ่ื่�อ
กระทัำาสิ�งห์นึี้�งสิ�งใดจัะห์มีายถึุงการรวิมีทัรัพื่ยากรและควิามีสามีารถุของคนี้ท้ั�ห์ลาก
ห์ลาย	ซึึ่�งย่อมีจัะด้กว่ิาการทัำาโดยใช้้ทัรัพื่ยากรและทัักษะของคนี้	ๆ	เด้ยวิ
	 สังคมีไทัยในี้อด้ตม้ีวัิฒนี้ธิ์รรมีช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้ห์ลายรูปแบบ	 ในี้ภาค
กลางเร้ยกว่ิา	“การลงแขก”	ห์มีายถึุง	การช้ว่ิยแรงงานี้ซึ่ึ�งกันี้และกนัี้ระห์วิา่งคนี้ในี้
ชุ้มีช้นี้เพ่ื่�อทัำากิจักรรมีท้ั�ไม่ีสามีารถุทัำาเพ้ื่ยงลำาพัื่งคนี้เด้ยวิได้	 เช่้นี้	 การปลูกเร่อนี้	
การเก็บเก้�ยวิข้าวิ	ฯลฯ		ซึึ่�งกิจักรรมีเห์ล่าน้ี้�ไม่ีสามีารถุทัำาได้เสร็จัเพ้ื่ยงคนี้เด้ยวิในี้
ระยะเวิลาท้ั�เห์มีาะสมีได้	
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	 การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้นี้อกจัากจัะทัำาเกิดผลลัพื่ธ์ิ์ท้ั�ด้กว่ิาการทัำาโดยคนี้ๆ	
เด้ยวิแล้วิ	การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้ยงัช่้วิยลดควิามีเส้�ยงในี้สังคมีบางประการได้
อ้กด้วิย	สปิคเกอร์	เร้ยกว่ิา	“ประโยช้น์ี้ของการรวิมีควิามีเส้�ยง”	(The	Benefit	of	
Pooling	Risks)	(Spicker,	2000	:	42)	เป็นี้การตอบสนี้องต่อควิามีเส้�ยงของมีนุี้ษย์
รูปแบบห์นึี้�งเพ่ื่�อจััดการควิามีเส้�ยงไม่ีให้์สร้างผลกระทับต่อการดำาเนิี้นี้ช้้วิิต	เช่้นี้	การ
จััดตั�งกองทุันี้เพ่ื่�อให้์ควิามีคุ้มีครองเม่ี�อเจ็ับป่วิย	ตกงานี้	ฯลฯ	เป็นี้การรวิมีกันี้ของ
คนี้จัำานี้วินี้มีากโดยจ่ัายเงินี้จัำานี้วินี้ห์นึี้�งเข้าสมีทับกองทันุี้สำาห์รบัเป็นี้ค่าใช้้จ่ัายของ
สมีาช้กิท้ั�เกิดเจ็ับป่วิยห์ร่อตกงานี้	เป็นี้การจััดการกบัควิามีเส้�ยงท้ั�คนี้เพ้ื่ยงคนี้เด้ยวิ
ไม่ีสามีารถุจััดการเช่้นี้นัี้�นี้ได้
	 ปัญห์าท้ั�เป็นี้อุปสรรคต่อการทัำากิจักรรมีร่วิมีกันี้เพ่ื่�อประโยช้น์ี้ร่วิมีกันี้	 ค่อ	
บุคคลท้ั�ใช้้ประโยช้น์ี้แต่ไม่ียอมีเข้าร่วิมีทัำากิจักรรมี	ในี้ทัางเศึรษฐศึาสตรเ์ร้ยกปัญห์า
น้ี้�ว่ิา	 “Free	 Rider”	 อุปมีาดังผู้โดยสารรถุท้ั�ไม่ียอมีจ่ัายค่าโดยสารในี้ขณะท้ั�คนี้
ทัั�วิไปต้องจ่ัายถุ่อเป็นี้การเอาเปร้ยบผู้อ่�นี้
	 การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้บางกรณ้จึังต้องเป็นี้การบังคับ	เช่้นี้	การประกันี้
ภัยซึ่ึ�งม้ีทัั�งสองรูปแบบทัั�งแบบสมัีครใจัและแบบบังคับ	ทัั�งสองรูปแบบต่างม้ีลกัษณะ
เห์ม่ีอนี้กันี้	ค่อ	สำาห์รับผู้จ่ัายเงินี้เท่ัานัี้�นี้จึังได้รับประโยช้น์ี้	แต่กรณ้ท้ั�ต้องบังคับนัี้�นี้
เพื่ราะควิามีเส้�ยงบางอยา่งซึึ่�งถุ้าเกิดขึ�นี้จัะสร้างผลกระทับต่อการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตอย่าง
สูง	แต่คนี้กลับให้์ควิามีสำาคัญน้ี้อยเพื่ราะในี้ขณะตัดสินี้ใจัว่ิาจัะเข้าร่วิมีห์ร่อไม่ีควิามี
เส้�ยงดังกล่าวิยังไม่ีเกิด	ห์ร่อคิดว่ิาควิามีเส้�ยงนัี้�นี้จัะไม่ีเกิดกับตนี้	เช่้นี้	การบาดเจ็ับ
จัากการทัำางานี้	 การตกงานี้	 ฯลฯ	 ดังนัี้�นี้	 กิจักรรมีร่วิมีท้ั�ม้ีลักษณะน้ี้�จึังต้องม้ีการ
บังคับ	เช่้นี้	การประกันี้สังคมี	การประกันี้ภัยภาคบังคับ	ฯลฯ
	 การช่้วิยเห์ล่อซึึ่�งกันี้และกันี้เป็นี้ลักษณะสำาคัญประการห์นึี้�งของการอยู่รวิมี
กันี้เป็นี้กลุ่มีทัางสังคมีและเป็นี้ปัจัจััยสำาคัญท้ั�ทัำาให้์เกิด	“สวัิสดิการสังคมี”
 6) บรรทัดฐานทางศีลธรรม (Moral norms)
	 ในี้ทัฤษฎี้ทัั�วิไป	 สวัิสดิการสังคมีของ	 สปิคเกอร์	 	 “มีนีุ้ษย์เป็นี้ตัวิแทันี้ทัาง
ศ้ึลธิ์รรมี”	(People	Are	Moral	Agents)	ซึึ่�งต้องม้ีควิามีรับผิดช้อบซึึ่�งกันี้และกันี้
และยึดถุ่อบรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมี	(Moral	Norm)	เด้ยวิกันี้	(Spicker,	2000	:	
52)	บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีเป็นี้ตัวิกำาห์นี้ดพื่ฤติกรรมีของสมีาชิ้กท้ั�สังคมีกำาห์นี้ด
มีาตรฐานี้ไว้ิ	และคาดห์วิงัว่ิาสมีาช้กิทุักคนี้พึื่งปฏิิบัติตามีบรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีนัี้�นี้	
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	 บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีเป็นี้แนี้วิทัางการปฏิิบัติตนี้ในี้การอยู่รวิมีกันี้เป็นี้
สังคมีซึึ่�งกำาห์นี้ดว่ิาสิ�งใดทัำาได้และสมีควิรทัำา	 สิ�งใดทัำาไม่ีได้และสมีควิรห์ล้กเล้�ยง	
สมีาชิ้กของสังคมีท้ั�ฝ่ึาฝืึนี้จัะไดรั้บโทัษตั�งแต่ขั�นี้การฝึา่ฝืึนี้เล็กน้ี้อย	เช่้นี้	การลงโทัษ
ทัางสังคมีโดยไม่ีคบค้าสมีาคมีด้วิย	 ไปจันี้ถึุงโทัษท้ั�เกิดจัากการฝ่ึาฝืึนี้บรรทััดฐานี้
ทัางสงัคมีท้ั�สำาคัญอยา่งรุนี้แรง	เช่้นี้	การกระทัำาควิามีผดิอาญามีโ้ทัษ	ปรับ	ริบทัรัพื่ย์	
กักขัง	จัำาคุก	ประห์ารช้้วิิต	ฯลฯ
	 บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีในี้ทัางปฏิิบัติสามีารถุเปน็ี้ได้ทัั�งบรรทััดฐานี้ทัางสงัคมี	
วัิฒนี้ธิ์รรมี	ประเพื่ณ้	ข้อบัญญัติทัางศึาสนี้า	และกฎีห์มีาย	บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมี
ไม่ีได้เป็นี้เพ้ื่ยงข้อแนี้ะนี้ำาว่ิาสิ�งใดควิรห์ร่อไมี่ควิรปฏิิบัติเท่ัานัี้�นี้	 ห์ากแต่เป็นี้
บรรทััดฐานี้ท้ั�สมีาชิ้กม้ีห์น้ี้าท้ั�ต้องปฏิิบัติตามีเพ่ื่�อการอยู่รวิมีกันี้เป็นี้สังคมี	 การถุ่อ
เป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ต้องปฏิิบัติน้ี้�เองท้ั�ทัำาให้์บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีแตกต่าง	จัากกฏิเกณฑ์ิ
ทัางสงัคมีอ่�นี้ๆ	ห์ากผู้ใดฝ่ึาฝืึนี้ไม่ีปฏิิบัติตามีจัะถุ่อว่ิาผู้นัี้�นี้ละเมีดิและต้องได้รับโทัษ
ตามีท้ั�บัญญัติไว้ิแล้วิแต่ควิามีสำาคัญห์นัี้กเบาของมีาตรฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีนัี้�นี้ๆ
	 การประกอบสร้างทัางสังคมี4	(Social	Construction)	เป็นี้ทัฤษฎ้ีท้ั�อธิิ์บาย
ว่ิา	 มีนุี้ษย์ไม่ีได้รับรู้และเข้าใจัการม้ีอยู่ของสิ�งสิ�งต่างๆ	 เพื่ราะมัีนี้ม้ีอยู่จัริงตามี
ธิ์รรมีช้าติ	แต่รับรู้การม้ีอยู่ของสิ�งต่างๆ	ผ่านี้ปฏิิสัมีพัื่นี้ธ์ิ์กับสังคมี	เช่้นี้	ภาษา	ส่�อ	
และสถุาบันี้ต่างๆ	เช่้นี้	ครอบครัวิ	รัฐ	ฯลฯ	จันี้เช่้�อว่ิาสิ�งนัี้�นี้ม้ีอยู่จัริง	เช่้นี้เด้ยวิกับ
บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีท้ั�ม้ีอยูใ่นี้สังคมีและถูุกใช้้เป็นี้แนี้วิทัางกำาห์นี้ดพื่ฤติกรรมีท้ั�
เห์มีาะสมีของสมีาช้ิก	 ก็เป็นี้สิ�งท้ั�สังคมีสร้างขึ�นี้มีา	 โดยม้ีวัิตถุุประสงค์เพ่ื่�อสร้าง
ภราดรภาพื่ห์ร่อควิามีเป็นี้นี้ำ�าห์นึี้�งใจัเด้ยวิกันี้	 ควิามีสงบสุข	 และควิามีมัี�นี้คงของ
สมีาชิ้กในี้การอยูร่วิมีกันี้เป็นี้สังคมี
	 กล่าวิได้ว่ิา	บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีท้ั�ม้ีอยู่เป็นี้แนี้วิทัางการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตของ
สมีาช้กิตามีท้ั�สังคมีคาดห์วิงั	ประกอบกบับรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีของสงัคมีห์นึี้�งๆ	
ม้ีอยูเ่ป็นี้จัำานี้วินี้มีากและมีค้วิามีซึ่บัซ้ึ่อนี้พัื่ฒนี้าไปตามีควิามีซึ่บัซ้ึ่อนี้ในี้การดำาเนี้นิี้
ช้้วิิตของสมีาชิ้กในี้สังคมี	ดังนัี้�นี้	จึังปรากฏิควิามีขัดแย้งกันี้เองของบรรทััดฐานี้ทัาง

4	การประกอบสรา้งทัางสงัคมีเปน็ี้ทัฤษฎีท้ั้�อธิิ์บายวิา่มีนี้ษุยไ์มีไ่ดร้บัรูแ้ละเขา้ใจัการมีอ้ยูข่องสิ�งสิ�งตา่งๆ	

เพื่ราะมีันี้มี้อยู่จัริงตามีธิ์รรมีช้าติ	แต่รับรู้การมี้อยู่ของสิ�งต่างๆ	ผ่านี้ปฏิิสัมีพื่ันี้ธิ์์กับสังคมี	เช้่นี้	ภาษา	

ส่�อ	และสถุาบันี้ต่างๆ	เช้่นี้	ครอบครัวิ	รัฐ	ฯลฯ	จันี้เช้่�อวิ่าสิ�งนี้ั�นี้	มี้อยู่จัริง
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ศ้ึลธิ์รรมีห์ร่อท้ั�เร้ยกว่ิา	 “Moral	 Dilemma”	 ห์มีายถึุง	 ควิามีขัดแย้งกันี้ของ
บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีท้ั�มีนุี้ษย์ต้องเล่อกอยา่งใดอย่างห์นึี้�ง	ซึึ่�งต่างเป็นี้ทัางเล่อก
ท้ั�ถูุกทัั�งคู่	เช่้นี้	การให้์ควิามีสำาคัญกับงานี้และการให้์ควิามีสำาคัญกับครอบครัวิ	ในี้
บางสถุานี้การณห์์ร่อช่้วิงเวิลา	บุคคลจัำาเป็นี้ต้องเล่อกให์ค้วิามีสำาคัญอยา่งใดอยา่ง
ห์นึี้�งซึึ่�งเป็นี้ภาวิะท้ั�กล่นี้ไม่ีเข้าคายไม่ีออก
	 ในี้อ้กกรณ้ห์นึี้�งบุคคลอาจัต้องเล่อกทัางเล่อกท้ั�โดยทัั�วิไปแล้วิอาจัเป็นี้ทัาง
เล่อกท้ั�ผิดบรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีท้ั�กำาห์นี้ดไว้ิ	แต่ทัำาไปด้วิยเห์ตุผลท้ั�ถูุกต้อง	ดังเช่้นี้	
กรณ้ครูคนี้ห์นึี้�งอาศัึยอยูกั่บมีารดท้ั�เป็นี้โรคควิามีจัำาเส่�อมีและช้อบเดินี้ห์ายไปจัาก
บ้านี้เป็นี้ประจัำา	ในี้เวิลาท้ั�มีาสอนี้ห์นัี้งส่อก็จัะพื่ามีารดามีาด้วิยเพื่ราะเกรงว่ิาถุ้าให้์
อยู่บ้านี้เพ้ื่ยงลำาพัื่งอาจัจัะเดินี้ห์ายไปจัากบ้านี้ได้	 แต่ถุ้าจัะเล่อกปิดล็อกประตูขัง
มีารดาไว้ิในี้บ้านี้ห์ากเกิดเพื่ลิงไห์ม้ี	มีาดาอาจัเส้ยช้้วิิตได้	ครูจึังจัำาเป็นี้ต้องพื่ามีารดา
มีาท้ั�ทัำางานี้และให์้อยู่ในี้ห์้องเร้ยนี้เวิลาท้ั�ทัำาการสอนี้ด้วิยส่งผลให้์ผู้ปกครองท้ั�นี้ำา
บุตรห์ลานี้มีาเร้ยนี้ไม่ีพื่อใจัและทัำาให้์เด็กขาดสมีาธิิ์ในี้การเร้ยนี้รวิมีทัั�งขัดต่อ
บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีท้ั�กำาห์นี้ดแนี้วิปฏิิบัติทัางวิิช้าช้้พื่	ท้ั�ต้องแยกปัญห์าส่วินี้ตัวิ
ออกจัากการทัำางานี้แต่ก็ม้ีบรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีอ้กชุ้ดห์นึี้�งท้ั�กำาห์นี้ดแนี้วิทัาง
ของลูกท้ั�ต้องดูแลมีารดาทัำาให้์ครูตกอยูใ่นี้ภาวิะกล่นี้ไม่ีเข้าคายไม่ีออกแต่ต้องตัดสินี้
ใจัเล่อกปฏิิบัติดังกล่าวิ	 แม้ีจัะทัราบวิ่าขัดต่อบรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีอ้กชุ้ดห์นึี้�ง
และอาจัถูุกลงโทัษก็ตามี
	 แม้ีว่ิามีนุี้ษย์จัะรักในี้เสร้ภาพื่	 แต่ส่วินี้ให์ญ่เช่้�อว่ิาในี้สังคมีต้องม้ีบรรทััดฐานี้
ทัางศ้ึลธิ์รรมีเป็นี้กฎีเกณฑิ์กำากับพื่ฤติกรรมีของสมีาช้ิก	 โดยเฉพื่าะพื่ฤติกรรมีท้ั�
ส่งผลกระทับต่อผู้อ่�นี้	
	 บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีประกอบด้วิย	1)	บรรทััดฐานี้ด้านี้บวิกท้ั�ส่งเสริมีและ
สนัี้บสนุี้นี้ให์้สมีาชิ้กของสังคมีปฏิิบัติ	 และเมี่�อปฏิิบัติแล้วิจัะได้รับรางวิัลเป็นี้
ผลตอบแทันี้การปฏิิบัตินัี้�นี้	ๆ 		2)	บรรทััดฐานี้ด้านี้ลบเป็นี้ข้อห้์ามีไม่ีให้์สมีาชิ้กของ
สังคมีปฏิิบัติ	ห์ากผู้ใดฝ่ึาฝืึนี้จัะต้องได้รับโทัษ	ซึึ่�งโทัษจัะห์นัี้กเบาเพ้ื่ยงใดขึ�นี้อยู่กับ
ควิามีร้ายแรงของบรรทััดฐานี้ท้ั�ฝ่ึาฝืึนี้	 บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีจัะถูุกปลูกฝัึงแก่
สมีาชิ้กให์ม่ีของสังคมีตั�งแต่เยาว์ิวัิยผ่านี้กระบวินี้การสังคมีประกิต	(Socialization)	
ห์ร่อการอบรมีสั�งสอนี้ของบิดามีารดาห์ร่อผู้ปกครอง	 และสถุาบันี้ทัางสังคมีอ่�นี้ๆ	
ท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�	
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	 ควิามีเบ้�ยงเบนี้ทัางพื่ฤติกรรมีห์ร่อการมี้พื่ฤติกรรมีไมี่เป็นี้ไปตามีควิามีคาด
ห์วัิงของสังคมีถุ่อเป็นี้การฝ่ึาฝืึนี้บรรทััดฐานี้ทัางศ้ึลธิ์รรมีซึึ่�งจัะถูุกสังคมีลงโทัษ	บาง
กรณ้ควิามีเบ้�ยงเบนี้ทัางกายภาพื่นี้ำาไปสู่การลงโทัษทัางสังคมีได้บคุคลท้ั�ม้ีลกัษณะ
ทัางกายภาพื่แตกตา่งจัากคนี้สว่ินี้ให์ญ่ในี้สังคมีจัะถุกูสังคมีลงโทัษในี้รปูแบบตา่งๆ	
เช่้นี้	การต้ตรา	การละเมิีดสิทัธิิ์มีนุี้ษยช้นี้	ฯลฯ	ส่งผลให้์บุคคลท้ั�ควิามีเบ้�ยงเบนี้ทัาง
กายภาพื่กลายเป็นี้คนี้กลุ่มีน้ี้อยห์ร่อคนี้ด้อยโอกาสในี้สังคมี	รวิมีทัั�งไม่ีได้รับควิามี
เป็นี้ธิ์รรมีทัางสังคมีเช่้นี้เด้ยวิกับคนี้อ่�นี้ทัั�วิไป

บทบาทของรัฐในการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
	 รัฐเป็นี้สิ�งประดิษฐ์ซึึ่�งคนี้ในี้สังคมีสร้างขึ�นี้เพ่ื่�อทัำาห์น้ี้าท้ั�ตอบสนี้องควิามี
ต้องการเมี่�อมีาอยูร่วิมีกนัี้เปน็ี้สังคมีตามีทัฤษฎีสั้ญญาประช้าคมี	(Social	Contract)	
(Spicker,	2000	:	107)	บทับาทัของรัฐจึังม้ีกว้ิางขวิางภายใต้การมีอบห์มีายอำานี้าจั
ห์น้ี้าท้ั�จัากสมีาชิ้กของสังคมี	เพ่ื่�อให้์รักษาควิามีปลอดภยัและสร้างควิามีสงบสขุแก่
สังคมี	เช่้นี้	ห์น้ี้าท้ั�ในี้กระบวินี้การยุติธิ์รรมี	การบริห์ารจััดการ	การรักษาควิามีสงบ
เร้ยบร้อย	ฯลฯ	กล่าวิได้ว่ิารัฐเป็นี้ห์น่ี้วิยทัางสังคมีท้ั�ม้ีอำานี้าจัสูงสุดและผูกขาดการ
ใช้้อำานี้าจัภายใต้อาณาเขตรัฐ
	 เช่้นี้เด้ยวิกับบทับาทัของรัฐในี้การสร้างและจััดห์าสวัิสดิการสังคมีแก่
ประช้าช้นี้ท้ั�เป็นี้สมีาช้กิของรฐั	ไม่ีว่ิาจัะเปน็ี้การสรา้งห์ร่อจััดห์าดว้ิยตัวิรัฐเอง	ห์ร่อ
การมีอบห์มีายให์ภ้าคส่วินี้อ่�นี้ๆ	จััดห์าด้วิยวิิธ้ิ์การกำาห์นี้ดกรอบห์ลกัเกณฑ์ิและตรา
เป็นี้กฎีห์มีายเพ่ื่�อให้์ภาคส่วินี้ปฏิิบัติ	เช่้นี้	การตรากฎีห์มีายคุ้มีครองแรงงานี้ขึ�นี้มีา
เพ่ื่�อกำาห์นี้ดห์นี้า้ท้ั�ของนี้ายจ้ัางและลกูจ้ัาง	รวิมีทัั�งกำาห์นี้ดโทัษควิามีผดิและวิิธ้ิ์การ
ลงโทัษและแก้ไขเม่ี�อม้ีฝ่ึายห์นึี้�งฝ่ึายใดละเมิีดไม่ีปฏิิบัติตามีกฎีห์มีาย	แนี้วิทัางการ
กำาห์นี้ดบทับาทัของรัฐและของภาค้อ่�นี้ๆ	ในี้การสร้างและจััดห์าสวัิสดิการสังคมีจัะ
สอดคล้องกับบริบทัทัางเศึรษฐกิจั	การเม่ีอง	และวัิฒนี้ธิ์รรมี	เป็นี้ห์ลัก	เช่้นี้	ในี้รัฐ
ท้ั�ยึดถุ่อแนี้วิทัางการบริห์ารจััดการทัางการเม่ีองแบบเสร้นิี้ยมีท้ั�ให้์ควิามีสำาคัญกับ
สิทัธิิ์เสร้ภาพื่ในี้การตัดสินี้ใจัเล่อกของประช้าช้นี้เป็นี้ห์ลัก	 บทับาทัของรัฐในี้การ
สร้างและจััดห์าสวิสัดิการสงัคมีจัะมีจ้ัำากัดเฉพื่าะเทัา่ท้ั�จัำาเปน็ี้สำาห์รับการสรา้งควิามี
เป็นี้ธิ์รรมีในี้การเล่อกของประช้าช้นี้เท่ัานัี้�นี้	
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	 ในี้รัฐท้ั�ยึดถุ่อแนี้วิทัางเสร้นิี้ยมีจัะให้์กลไกตลาดทัำาห์น้ี้าท้ั�ในี้การสร้างและ
จััดห์าสวัิสดิการสังคมีแทันี้รัฐ	เพื่ราะเช่้�อว่ิากลไกตลาดมีป้ระสิทัธิิ์ภาพื่ในี้การจััดสรร
ทัรัพื่ยากรมีากท้ั�สุด	และภายใตก้ลไกตลาดประช้าช้นี้จัะมีเ้สร้ภาพื่ในี้การตดัสินี้ใจั
เล่อกสวัิสดิการสังคมีท้ั�เห์มีาะสมีกับตนี้เองได้ด้กว่ิาการจััดสรรโดยรัฐ
	 ในี้ทัางตรงข้ามี	 รัฐท้ั�ยึดแนี้วิทัางการบริห์ารจััดการแบบรัฐสวัิสดิการ	
(Welfare	State)	รัฐจัะม้ีบทับาทัสำาคัญในี้การสร้างและจััดห์าสวัิสดิการสังคมีแก่
ประช้าช้นี้ตั�งแต่เกิดจันี้ตาย	ในี้รัฐยึดแนี้วิทัางการบริห์ารจััดการแบบรัฐสวัิสดิการ
จัะให้์ควิามีสำาคัญกับกลไกตลาดน้ี้อยมีาก	 เน่ี้�องจัากไม่ีเช่้�อว่ิากลไกตลาดจัะสร้าง
ควิามีเป็นี้ธิ์รรมีทัางสังคมีให้์กับประช้าช้นี้ได้จัริง
	 ประเด็นี้การนี้ำาเสนี้อของ	 สปิคเกอร์	 เร่�องสวัิสดิการสังคมีเป็นี้ภารกิจัของ
คนี้ในี้สังคมีท้ั�พึื่งปฏิิบัติต่อกันี้ด้วิยควิามีเอ่�ออาทัร	รวิมีทัั�งเป็นี้ภารกิจัของรัฐในี้ฐานี้ะ
สถุาบันี้ทัางสังคมีท้ั�ให์ญ่ท้ั�สุด	สอดคล้องกับควิามีเห็์นี้ของนัี้กวิิช้าการห์ลายๆ	ท่ัานี้	
เช่้นี้	ริช้าร์ด	ทิัทัมัีสส์	(Titmuss,	1974	:	30-32)	ท้ั�จัำาแนี้กสวัิสดิการสังคมีออกเป็นี้	
3	 ประเภทั	 ค่อ	 สวัิสดิการสังคมีแบบส่วินี้ท้ั�เห์ล่อ	 (The	 Residual	Welfare	
Model	of	Social	Policy)	สวัิสดิการสังคมีแบบผลสัมีฤทัธิิ์�ทัางอุตสาห์กรรมี	(The	
Achievement-Performance	Model	of	Social	Policy)	และสวัิสดิการสังคมี
เชิ้งสถุาบันี้แบบกระจัายซึ่ำ�าทัรัพื่ยากร	 (The	 Institutional	 Redistributive	
Model	 of	 Social	 Policy)	 ซึึ่�งในี้แต่ละรูปแบบของ	 ริช้าร์ด	 ทิัทัมัีสส์	 ม้ีรัฐเป็นี้
สถุาบันี้ห์นึี้�งท้ั�ม้ีภารกิจัจััดห์าและส่งเสริมีสวัิสดิการสังคมีแก่พื่ลเม่ีองด้วิยเสมีอ
	 เช่้นี้เด้ยวิกับ	จัอห์์นี้	รอลส์	(Rawls,	1971)	นัี้กวิิช้าการสายเสร้นิี้ยมีท้ั�เช่้�อว่ิา
รัฐเป็นี้สถุาบันี้ทัางสังคมีห์นึี้�งท้ั�ม้ีภารกิจัในี้การสร้างสวัิสดิการสังคมีขั�นี้พ่ื่�นี้ฐานี้แก่
พื่ลเม่ีองของตนี้	
	 สวัิสดิการสังคมีเป็นี้การกระทัำารวิมีห์มู่ี	(Collective	Action)	ท้ั�เกิดขึ�นี้ภาย
ใต้ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางสมีาชิ้กช้องสังคมี	 การสร้างและจััดห์าสวัิสดิการสังคมีจึัง
เป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ของสมีาชิ้กของสังคมีทุักคนี้ท้ั�พึื่งม้ีต่อกันี้	โดยผู้ม้ีห์น้ี้าท้ั�สร้างและจััดห์า
สวัิสดิการสังคมีม้ีห์ลากห์ลายตั�งแต่บิดามีารดา	 ครอบครัวิ	ญาติ	 ชุ้มีช้นี้	 สถุาบันี้
ศึาสนี้า	สถุานี้ประกอบการ	ฯลฯ	รวิมีทัั�งรัฐซึึ่�งทัำาห์น้ี้าท้ั�เป็นี้ด่านี้สุดท้ัายในี้การสร้าง
และจััดห์าสวัิสดิการสังคมีเม่ี�อสถุาบันี้อ่�นี้ๆ	 ไม่ีสามีารถุทัำาห์น้ี้าท้ั�ตอบสนี้องควิามี
ต้องการสวัิสดิการสังคมีได้
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	 การกระทัำารวิมีห์มู่ีในี้การสร้างและจััดห์าสวัิสดิการสังคมี	บางกรณ้สามีารถุ
ปรับเปล้�ยนี้โครงสร้างและควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมีท้ั�เคยม้ีอยูเ่ดิมีได้	เช่้นี้	สวัิสดิการ
สังคมีท้ั�ให้์ควิามีสำาคัญกับควิามีเท่ัาเท้ัยมีระห์ว่ิางเพื่ศึช้ายห์ญิง	และเพื่ศึทัางเล่อก
อ่�นี้ๆ	 ส่งผลให้์ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางเพื่ศึจัากท้ั�เคยเห์ล่�อมีลำ�า	 กลับมีาม้ีควิามีเทั่า
เท้ัยมีกันี้มีากขึ�นี้
	 การสร้างและจััดห์าสวัิสดิการสังคมีโดยวิิธ้ิ์การกระจัายซึ่ำ�าทัรัพื่ยากร	
(Redistribution)	 ห์มีายถึุง	 การจััดเก็บภาษ้จัากสมีาชิ้กของสังคมีเพ่ื่�อนี้ำามีาเป็นี้
งบประมีาณสำาห์รับการจััดสวัิสดิการสังคมี	 เป็นี้การกระทัำารวิมีห์มู่ีในี้การพึื่�งพื่า
อาศัึยกันี้แบบทัั�วิไป	(Collective	General	Interdependency)	เป็นี้การกระทัำา
ท้ั�บุคคลเพ้ื่ยงบุคคลเด้ยวิไม่ีสามีารถุกระทัำาได้	การกระจัายซึ่ำ�าทัรัพื่ยากรนี้อกจัาก
เป็นี้การสรา้งควิามีเป็นี้ธิ์รรมีทัางสงัคมีแล้วิ	การกระจัายซึ่ำ�าทัรัพื่ยากรยงัสร้างควิามี
คุ้มีครองทัางสังคมีและลดควิามีเส้�ยงภัยจัากการดำาเนิี้นี้ช้้วิิตของมีนุี้ษย์อ้กด้วิย	
(Sinn,	 2001	 :	 495)	 ประช้าช้นี้ผู้เส้ยภาษ้อันี้เป็นี้จุัดเริ�มีต้นี้ของการกระจัาย
ทัรัพื่ยากร	ม้ีมุีมีมีองห์ลากห์ลายท้ั�เก้�ยวิข้องกับเสร้ภาพื่	ศ้ึลธิ์รรมี	ควิามีเห์น็ี้แกผู้่อ่�นี้	
สิทัธิิ์	 สัญช้าติ	 รัฐ	 อำานี้าจั	 ควิามีเสมีอภาค	 และควิามียุติธิ์รรมีอย่างเท่ัาเท้ัยมี	
(Spicker,	1988	:	90)	
	 รัฐเป็นี้สถุาบันี้ทัางสังคมีห์นี้่วิยสุดท้ัายท้ั�จัะตอบสนี้องควิามีต้องการของ
ประช้าช้นี้ในี้รัฐเม่ี�อสถุาบันี้อ่�นี้ไม่ีสามีารถุตอบสนี้องได้	 ซึึ่�งรัฐม้ีการดำาเนิี้นี้งานี้ในี้	
2	กรณ้	ค่อ	1)	เม่ี�อสถุาบันี้ทัางสังคมีท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�โดยตรงไม่ีสามีารถุปฏิิบัติห์น้ี้าท้ั�นัี้�นี้
ได้ด้วิยเห์ตุผลอย่างห์นึี้�งอย่างใด	เช่้นี้	บิดามีารดาห์ร่อครอบครัวิไม่ีสามีารถุเล้�ยงดู
บุตรได้	เน่ี้�องจัากควิามียากจันี้	รัฐจัะเข้ามีารับห์น้ี้าท้ั�นัี้�นี้แทันี้ด้วิยกลไกการดำาเนิี้นี้
งานี้ท้ั�รัฐม้ีอยู่		2)	เม่ี�อควิามีต้องการของประช้าช้นี้ม้ีลักษณะเป็นี้การทัั�วิไป	ไม่ีม้ีผู้
ห์นึี้�งผู้ใดม้ีห์น้ี้าท้ั�ในี้การตอบสนี้องควิามีต้องการนัี้�นี้โดยตรง	 เช่้นี้	การรักษาควิามี
สงบสุขภายในี้รัฐ	การป้องกันี้รัฐจัากการรุกรานี้ของรัฐอ่�นี้	ฯลฯ

บทสรุป
	 พื่อล	สปิคเกอร์	เข้ยนี้ห์นัี้งส่อ	“รัฐสวัิสดิการ	:	ทัฤษฎ้ีทัั�วิไป”	(The	Welfare	
State	:	A	General	Theory)	เพ่ื่�อนี้ำาเสนี้อทัฤษฎ้ีรัฐสวัิสดิการท้ั�แตกต่างไปจัากท้ั�
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นัี้กวิิช้าการก่อนี้ห์น้ี้าน้ี้�ได้นี้ำาเสนี้อไว้ิ	 ในี้ขณะท้ั�นัี้กวิิช้าการท่ัานี้อ่�นี้ห์ยิบยกควิามี
แตกต่างมีาเป็นี้เกณฑ์ิการจัำาแนี้กรัฐสวัิสดิการออกเป็นี้กลุ่มี	 เช่้นี้	 กอสต้า	 เอสปิง	
แอนี้เดอร์เสนี้	จัำาแนี้กรัฐสวัิสดิการออกเป็นี้	3	กลุ่มี	 โดยใช้้ควิามีตัวิช้้�วัิด	3	ตัวิ	ในี้
การจัำาแนี้ก	ค่อ	1)	ควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ระห์ว่ิางรัฐ	ตลาด	และครอบครัวิ		2)	อัตราการ
แทัรกแซึ่งกลไกตลาดของรฐั		3)	การแบง่และการเล่�อนี้ช้นี้ชั้�นี้ทัางสงัคมี	ฯลฯ	พื่อล	
สปิคเกอร์	 ใช้้ควิามีเห์ม่ีอนี้กันี้ของปัจัจััยต่างๆ	 เป็นี้เกณฑ์ิอธิิ์บายการกำาเนิี้ดและ
ควิามีเป็นี้รัฐสวัิสดิการโดยเริ�มีต้นี้การอธิิ์บายจัากระดับจุัลภาคห์ร่อระดับปัจัเจัก	
ในี้ขณะท้ั�นัี้กวิิช้าการอ่�นี้ๆ	 เริ�มีต้นี้อธิ์ิบายจัากระดับมีห์ภาคห์ร่อระดับสังคมีทัำาให์้
ทัฤษฎ้ีรัฐสวัิสดิการท้ั�สปิคเกอร์นี้ำาเสนี้อใช้้อธิิ์บายรัฐสวัิสดิการได้โดยทัั�วิไป	
(General	Theory)
	 ปัจัจััยท้ั�ม้ีส่งผลให์เ้กิดรัฐสวัิสดิการและสวิสัดิการสังคมีตามีท้ั�	พื่อล	สปิคเกอร์	
นี้ำาเสนี้อ	 เป็นี้ปัจัจััยท้ั�เก้�ยวิข้องและเป็นี้พ่ื่�นี้ฐานี้การมีาอยู่รวิมีกันี้เป็นี้สังคมีของ
มีนุี้ษย์	ซึึ่�ง	สปิคเกอร์	ใช้้ทัฤษฎ้ีสัญญาประช้าคมี	(Social	Contract	Theory)	และ
ทัฤษฎ้ีเคร่อข่ายทัางสังคมี	(Social	Network)	สำาห์รับการอธิิ์บายการกำาเนิี้ดและ
ลักษณะของรฐัสวัิสดิการและสวิสัดิการสังคมี	รวิมีทัั�งใช้้แนี้วิคดิจัากห์นัี้งส่อ	“ทัฤษฎี้
กฎีห์มีายและรัฐ”	(Theory	of	Law	And	State)	เป็นี้แนี้วิทัางในี้การสรุปว่ิา	การ
จััดห์าสวัิสดิการสังคมีเพ่ื่�อสร้างควิามีเป็นี้อยู่ท้ั�ด้ให้์กับประช้าช้นี้เป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ของ
ห์ลากห์ลายๆ	ภาคส่วินี้	เริ�มีตั�งแต่	ระดับบุคคล	ครอบครัวิ	ชุ้มีช้นี้	จันี้กระทัั�งระดับ
รัฐ	 ซึึ่�งรัฐจัะเป็นี้ผู้ทัำาห์น้ี้าท้ั�เป็นี้ด่านี้สุดท้ัายท้ั�ทัำาห์น้ี้าท้ั�สร้างและจััดห์าสวิัสดิการ
สังคมีให้์กับประช้าช้นี้เม่ี�อภาคส่วินี้ท้ั�ม้ีห์น้ี้าท้ั�ไม่ีสามีารถุทัำาห์น้ี้าท้ั�นัี้�นี้ได้
	 นี้อกจัากห์นี้า้ท้ั�การจััดห์าสวิสัดิการสังคมีจัะเปน็ี้ห์นี้า้ท้ั�ของรัฐแล้วิ	การจััดห์า
สวัิสดิการสังคมียังเป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ของสมีาชิ้กในี้สังคมีทุักคนี้ท้ั�ม้ีแตกต่างกันี้	 ขึ�นี้อยู่กับ
บทับาทัและสถุานี้ะทัางสังคมีของบุคคล	 สปิคเกอร์	 เร้ยกว่ิา	 “ห์น้ี้าท้ั�ทัางสังคมี”	
(Social	Obligation)	ซึึ่�งเป็นี้ห์น้ี้าท้ั�ท้ั�เกิดจัากการม้ีควิามีสัมีพัื่นี้ธ์ิ์ทัางสังคมี	(Social	
Relationship)	จัากการเป็นี้ส่วินี้ห์นึี้�งของสังคมี	
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Abstract 
	 This	study	adopts	questionnaire	survey	method	to	collect	data	
of	freshmen	currently	studying	in	Chongqing	Technology	and	Business	
University,	 and	 adopts	 quantitative	 research	 design.	 The	 stage	 of	
university	 freshmen	 is	 a	 critical	 period	 for	 their	 growth	 and	
development.	Therefore,	it	is	of	great	significance	to	understand	the	
current	 situation	 and	 existing	 problems	 of	 university	 freshmen’s	
adaptability	and	master	the	rules	of	their	adaptability	to	guide	and	
help	university	freshmen	to	adapt	to	university	life	smoothly.	Through	
investigation	 and	 analysis,	 it	 is	 concluded	 that	 the	 freshmen	 of	
CHONGQING	 Technology	 and	 Business	 University	 have	 good	
adaptability	on	the	whole,	which	is	equivalent	to	the	national	norm	
level.	The	adaptability	of	 college	 freshmen	has	 the	difference	of	
ability;	There	are	significant	gender	differences	in	learning	adaptability.	
There	are	significant	differences	in	life	adaptability	in	gender,	single	
child,	professional	category	and	origin	of	students.	There	are	significant	
differences	in	the	adaptability	of	interpersonal	relationship	between	
gender	and	origin	of	students.	Social	support	is	significantly	correlated	
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with	college	freshmen’s	adaptability.	These	differences	reflect	some	
rules	of	freshmen’s	adaptation	to	the	university	environment,	and	
provide	a	basis	for	educators	to	solve	the	problems	of	freshmen’s	
adaptation.	
Keywords :	 Study	 Adaptation;	 Life	 Adaptation;	 Life	 Adaptation;	

Interpersonal	Adaptation;	Mental	Adaptation

Introduction
	 With	the	popularization	of	education,	it	is	imperative	to	improve	
the	quality	of	education.	For	most	students,	the	college	stage	is	the	
last	door	to	the	society	and	an	important	turning	point	in	their	life.	
They	have	just	come	back	from	a	tense	and	monotonous	high	school	
life.	They	are	curious	about	and	look	forward	to	college,	but	they	
feel	the	challenges	of	new	life,	new	learning	and	new	relationships.	
In	 the	 face	 of	 such	 a	 contrast,	 it	 often	 leads	 to	 a	 variety	 of	
contradictions,	even	feel	confused,	lonely,	lost,	and	so	on,	so	that	
some	college	freshmen	do	not	adapt	to	the	new	environment	(Arkoff	
A,	1968).	
	 Some	studies	believe	 that	 the	 success	of	universities	 largely	
depends	on	the	first-year	experience	of	freshmen	(Upcraft	M,	2005).
Therefore,	college	freshmen’s	adaptability	is	very	important	to	their	
growth	and	success.	Furthermore,	the	maladaptive	phenomenon	of	
college	 freshmen	has	existed	objectively	 (Lewin,	K.1936),	 such	as	
some	 students’	 lack	of	 learning	motivation,	 truancy,	 failure,	poor	
interpersonal	relationship,	addiction	to	the	Internet,	etc.,	especially	
in	 recent	 years,	 college	 campus	events	occur	 constantly.	 Foreign	
researchers	 have	 found	 that	 the	 incidence	 of	 adaptive	 problems	
among	college	freshmen	is	significantly	higher	than	that	of	the	general	
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population	 (Robbins,	1993).In	addition,	 the	adaptability	of	college	
freshmen	is	usually	characterized	by	individual	difference,	long-term	
duration	and	multiple	influencing	factors,	which	makes	the	adaptability	
of	college	freshmen	complicated	(Lu	Suzhen,	2004).
	 Therefore,	whether	from	the	perspective	of	social	background	
analysis	or	from	the	perspective	of	improving	the	quality	of	education,	
the	 adaptability	 of	 college	 freshmen	 needs	 to	 be	 paid	 enough	
attention	to	(Bruno	F	J,1977).	Based	on	the	importance	and	complexity	
of	 freshmen’s	 adaptability,	 colleges	 and	universities	 need	 to	pay	
more	 attention	 to	 freshmen’s	 adaptability,	 effectively	 improve	
freshmen’s	adaptability,	and	lay	a	foundation	for	college	students’	
adaptive	health	 in	 four	years	and	even	 the	whole	 life	 (Cui	Taiba,	
2008).

A review of the research on freshmen’s adaptability
	 In	recent	years,	more	and	more	attention	has	been	paid	to	the	
psychological	 adaptation	 of	 university	 freshmen	 in	 China.	Many	
domestic	scholars	have	carried	out	a	lot	of	research	work	on	the	
psychological	adaptation	education	of	university	freshmen,	and	put	
forward	some	meaningful	Suggestions	and	strategies.	Wang	Xia	and	
Fan	Hongxia	 investigated	 the	 learning	 adaptability	 of	 450	 college	
students	 in	 Shanxi	 Province,	 and	 found	 that	 female	 students’	
adaptability	in	teaching	mode,	learning	attitude	and	environmental	
factors	 was	 significantly	 better	 than	 that	 of	male	 students,	 and	
students	from	key	universities	were	significantly	better	than	those	
from	ordinary	universities.	Research	also	shows	that	college	students	
psychological	adaptability	and	individual	experience	and	expectations	
of	university	education	is	closely	related,	the	individual	experience	
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and	expect	more	objective	reality	of	university	education,	university	
life	will	promote	the	improvement	of	their	psychological	adaptability,	
improve	the	adaptability	of	the	psychological	and	can	improve	the	
students’	survival	and	adaptation;	On	the	contrary,	it	will	inhibit	the	
improvement	of	psychological	adaptability	and	worsen	their	survival	
and	adaptation	(Hilary	Gerdes,	1994).
	 The	study	also	found	that	the	personal	values	and	life	goals	of	
college	freshmen	affect	their	ability	to	adapt	to	college	life.	The	life	
goals	and	personal	values	are	in	line	with	the	development	of	society,	
and	college	freshmen	are	able	to	adapt	to	the	environment	well,	
while	the	contrary	is	difficult	to	adapt.	Many	domestic	studies	have	
found	 that	 the	 psychological	 adaptability	 of	 college	 freshmen	 is	
closely	 related	 to	 the	 level	of	mental	health.	Students	with	high	
psychological	adaptability	have	a	high	level	of	mental	health	and	
good	self-development	if	they	have	a	good	adaptability	to	the	society	
and	the	university	(Birch	S.	H.	and	Ladd	G.	W,	1997).	To	facilitate	the	
uniform	standard,	to	adapt	to	the	domestic	university	freshmen	adapt	
to	 education	 research,	 the	Ministry	 of	 Education	 of	 the	 college	
students’	mental	health	measurement	system	developed	for	Chinese	
college	students	of	China	college	student	adjustment	scale	(CCSAS),	
and	the	actual	survey	in	domestic	colleges	and	universities,	college	
freshmen	adaptive	survey	norm	is	established,	its	high	reliability	and	
practical	value.	Although	a	large	number	of	scholars	have	made	a	
lot	of	research	achievements,	our	school	has	not	carried	out	a	study	
with	 the	 new	 students	 of	 our	 school	 as	 samples.	 Based	 on	 the	
characteristics	of	the	source	of	students,	gender	ratio	of	students,	
specialty	 setting,	 campus	distribution	and	other	characteristics,	 as	
well	as	the	increasing	mental	health	problems	of	new	students	in	
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our	school	year	by	year,	it	is	necessary	to	conduct	a	more	detailed	
and	comprehensive	 investigation	and	analysis	on	new	students	 in	
our	school,	so	as	to	further	put	forward	solutions	(Jiao	Jinbo,	2008).
	 Foreign	scholars	have	made	an	early	study	on	the	psychological	
adaptation	education	of	university	freshmen,	developed	a	relatively	
complete	 and	 reliable	 survey	 scale,	 and	 adopted	 an	 effective	
intervention	method.	Psychologist	Nettle	believes	that	every	stage	
of	life	is	a	process	of	adaptation	(Draper,R.W,	1991).	With	the	change	
from	high	school	to	university,	college	freshmen	are	faced	with	a	
brand	 new	 environment.	 With	 the	 change	 of	 life,	 study	 and	
interpersonal	 environment,	 they	 are	 likely	 to	 have	 psychological	
discomfort	and	even	adaptive	obstacles,	which	is	college	students’	
adaptation.	American	scholar	Jr.,	Martin	e.	William	further	study	of	
the	 related	 psychological	 factors	 influence	 on	 college	 students	
psychological	adaptability,	it	is	found	that	college	students	academic	
self-confidence,	learning	attitude,	and	social	support	have	important	
influence	on	college	students	psychological	adaptation,	 therefore	
suggested	to	carry	out	the	corresponding	entrance	to	adapt	education	
to	help	college	students	to	good	adapt	to	college	life	and	social	life	
(Adams	H	E,1972).	As	the	human	social	environment	becomes	more	
complex,	they	gain	the	ability	to	adapt	through	group	dynamics,	thus	
improving	their	survival	ability	(Gan	Wei,	2006).
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Research Objectives
	 1)	It	is	beneficial	to	solve	the	practical	problems	of	freshmen’s	
psychological	adaptation.
	 2)	It	is	helpful	to	promote	the	overall	improvement	of	univer-
sity	talent	training	quality.
	 3)	 It	 is	 helpful	 to	 provide	 reference	 for	 the	 adaptive	 health	
education	of	the	same	kind	of	college	freshmen.

Research Methods
 Research ideas
	 The	research	idea	of	this	paper	is	shown	in	Figure	3.1:	This	paper	
carries	out	the	research	from	two	aspects.	On	the	one	hand,	it	starts	
with	 previous	 research	 theories,	 collects	 and	 learns	 theories,	
constructs	research	models	and	hypotheses,	and	provides	theoretical	
support	for	research	conclusions	and	Suggestions	in	the	research.	On	
the	other	hand,	this	paper	investigates	and	analyzes	the	collected	
data	by	means	of	questionnaire	survey	and	maturity	scale,	and	then	
tests	and	analyzes	the	research	hypothesis	to	provide	data	support	
for	the	proposal	of	research	conclusions	and	suggestions.
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Figure 1  Research ideas of this paper 

 

Research Tools 

Questionnaire design 

The survey questionnaire and reference for the development of Beijing normal university 

institute of psychology, compiled "China College student adjustment Scale" (China College 

Students Ad-justment Scale, CCSAS), including the Scale adapt, learn, adapt, adapt to campus 

life, choosing a career adjustment, emotional adjustment, self adaptation, such as dimension, a 

total of 60 questions (moment photos, 2006),In this study, 14 questions 11, 15, 18, 23, 24, 29, 

33, 35, 37, 44, 53, 54, 55 and 58 in this scale were mainly referred. Then, according to the 30 

questionnaires before the formal investigation, the unreasonable options in the questionnaire 

were adjusted, and the questionnaire for college freshmen's adaptability was finally formed. 

 

 

Research Tools
 Questionnaire design
	 The	survey	questionnaire	and	reference	for	the	development	
of	Beijing	normal	university	institute	of	psychology,	compiled	“China	
College	 student	 adjustment	 Scale”	 (China	 College	 Students	 Ad-
justment	Scale,	CCSAS),	including	the	Scale	adapt,	learn,	adapt,	adapt	
to	campus	life,	choosing	a	career	adjustment,	emotional	adjustment,	
self	adaptation,	such	as	dimension,	a	total	of	60	questions	(moment	
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photos,	2006),In	this	study,	14	questions	11,	15,	18,	23,	24,	29,	33,	
35,	37,	44,	53,	54,	55	and	58	in	this	scale	were	mainly	referred.	Then,	
according	to	the	30	questionnaires	before	the	formal	investigation,	
the	unreasonable	options	in	the	questionnaire	were	adjusted,	and	
the	 questionnaire	 for	 college	 freshmen’s	 adaptability	was	 finally	
formed.
 Reliability and validity test
	 According	 to	 the	 reliability	 test	 range	 analysis,	 the	 Cranach	
coefficient	is	between	0	and	1,	and	the	closer	to	1,	the	higher	the	
internal	 reliability	of	 the	project	will	 be.	 Empirically,	 the	Cranach	
coefficient	should	not	be	lower	than	0.7;	in	practical	research,	the	
Cranach	coefficient	should	be	only	0.6.After	excluding	 the	 invalid	
items,	 the	 kronbaha	 coefficient	 of	 this	 questionnaire	was	 0.624&	
GT;0.6.	It	indicates	that	the	internal	consistency	of	the	questionnaire	
is	up	to	standard	and	has	certain	reliability.
	 Through	 factor	model	 analysis	 of	 the	 data,	 the	 validity	 test	
results	of	this	study	are	as	follows	see	Table1.

Table 1 Reliability	and	validity	test	of	the	questionnaire

KMO and Bartlett tests

KMO –Meyer-OI Kin value 0.717

Bartlett  sphericity test Approximate chi-square 1608.232

df 406

sig 0.000
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	 The	criterion	of	validity	is	KMO	value	&	GT;0.5,	and	P	value	&	
LT	 tested	 by	 Bartlett;0.001,	 the	 general	 KMO	 value	 above	 0.7	 is	
acceptable.	 According	 to	 the	 data	 in	 the	 above	 table,	 the	 KMO	
value	of	this	questionnaire	is	0.719&	GT;0.7,	and	the	Sig	value	in	the	
table	passed	the	significance	level	Bartlett	spherical	test,	indicating	
that	the	questionnaire	is	ideal	in	interpreting	the	information	of	the	
original	variable,	that	is,	the	validity	is	good.

Questionnaire survey
 Questionnaire distribution
	 This	 study	 investigates	 the	adaptability	of	6,914	 freshmen	of	
Chongqing	 Technology	 and	 Business	 University	 in	 2018.Stratified	
random	sampling	method	was	used	to	investigate	14	departments	
of	 CHONGQING	Technology	 and	Business	University.	 The	 samples	
were	distributed	in	proportion	to	the	number	of	2018	students	in	
each	department,	 followed	by	simple	 random	sampling.	Out	485	
questionnaires,	respectively	is:	school	of	economics,	44,	30	financial	
institute,	institute	of	environment	and	resource	32,	tourism	and	land	
and	resources,	34,	50,	general	college	sports	institute	in	21,	48	college	
of	computer	science	and	information	engineering,	institute	of	Marxism	
29,	school	of	management	(23,	wen	xin,	75,	school	of	 journalism,	
and	social	and	public	management	college	23,	37	of	mechanical	and	
engineering	college,	modern	international	design	art	institute	of	foreign	
languages	college,	19,	20.
 Questionnaire recovery
	 The	questionnaire	will	be	distributed	 in	 the	middle	of	 June,	
2018,	and	collected	at	the	end	of	June.	A	total	of	485	questionnaires	
were	issued	and	419	were	recovered,	with	a	recovery	rate	of	86.6%.	
Among	them,	396	were	valid	and	the	effective	rate	was	94.5%.	
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 Survey results of college freshmen’s adaptability
	 This	 chapter	 from	 the	 Chongqing	 Technology	 and	 Business	
University	freshmen	adaptability	status,	adaptability	difference	test	
and	the	correlation	test	of	social	support	and	university	freshmen	
adaptability.	Through	the	analysis	of	the	survey	results,	this	study	
understands	the	current	situation	of	the	adaptability	of	freshmen	in	
the	class	of	2018	in	Chongqing	Technology	and	Business	University	
and	the	problems	in	the	adaptation	process.	the	freshman	life	fitness	
scores	highest	±	19.13	(2.02),	the	psychological	adaptability	scored	
lowest	±	7.72	(1.26).This	result	indicates	that	freshmen	of	CHONGQING	
Technology	and	Business	University	can	adapt	to	campus	life	relatively	
easily	on	the	whole,	especially	to	the	physical	environment	such	as	
climate	and	diet,	but	there	are	challenges	in	terms	of	psychological	
adaptation.
	 Through	 comprehensive	 analysis,	 this	 paper	 concludes	 that	
social	 support	 is	 significantly	 correlated	with	 the	 adaptability	 to	
learning,	 life,	 interpersonal	relationship	and	psychology	of	college	
freshmen,	indicating	that	social	support	will	affect	the	adaptability	
of	 college	 freshmen.	 Previous	 scholars	 have	 also	 drawn	 similar	
conclusions	(Barrera	M,	1981;Li	Wendao,	2003;Chen	Jun,	2004).This	
study	focuses	on	the	relationship	between	humanistic	care	in	social	
support	and	college	freshmen’s	adaptability.	The	study	shows	that	
spiritual	 support,	 especially	 spiritual	 care	 from	 school,	 peers	 and	
family,	has	a	positive	impact	on	college	freshmen’s	adaptation	to	
the	new	environment,	which	is	a	new	breakthrough	in	this	study.
 Current situation of learning adaptability
	 It	can	be	seen	from	table	2	that	the	scores	of	adaptability	of	
university	 freshmen	 in	 all	 dimensions	 from	 high	 to	 low	 are:	 life	
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adaptability,	 learning	 adaptability,	 interpersonal	 adaptability,	 and	
psychological	adaptability.

Table 2 General	 condition	 of	 the	 Adaptation	 of	 University	
Freshman

Study adaptation Life adaptation Interpersonal 

adaptation

Mental 

adaptation

Gross

M 12.19 19.14 10.83 7.82 50.06

SD 2.38 2.01 1.40 1.36 4.61

	 It	can	be	seen	from	table	3	that	the	scores	of	each	sub-dimension	
of	learning	ada	ptability	of	university	freshmen	are	successively	from	
high	 to	 low:	 academic	 performance,	 teaching	method,	 learning	
attitude,	learning	goal	and	learning	initiative.	University	freshmen’s	
learning	adaptability	was	measured	by	3	grades,	and	the	scores	of	
each	 sub-dimension	were	 all	 1.5	 points	 higher	 than	 the	medium	
critical	value.	In	general,	the	scores	of	university	freshmen’s	learning	
adaptability	were	at	the	upper	middle	level.

Table 3 General	condition	of	the	Study	Adaptation	of	University	
Freshman

Learn 

attitudea

Learn goals Learning 

initiative

Teaching way Study 

result

M 2.48 2.43 1.89 2.44 3.16

SD 0.66 0.67 0.56 0.66 1.55
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 Living adaptability
	 It	can	be	seen	from	table	4	that	the	scores	of	each	sub-dimension	
of	 life	 adaptability	 of	 university	 freshmen	 from	 high	 to	 low	 are:	
collective	life,	safety	consciousness,	diet,	climate,	health,	coordination	
ability,	financial	management	and	health	status.	University	freshmen’s	
life	adaptability	was	measured	by	3	grades,	and	the	scores	of	each	
sub-dimension	were	all	1.5	points	higher	than	the	medium	critical	
value.	In	general,	the	score	of	university	freshmen’s	life	adaptability	
was	at	the	upper	and	middle	level.

Table 4	 General	 condition	 of	 the	 Campus	 Life	 Adaptation	 of	
University	Freshman

Climate Diet Financial Sanitation Health Safety 

awareness

Collec-

tive life

Coordinate ability

M 2.58 2.39 2.24 2.42 1.75 2.74 2.78 2.37

SD 0.73 0.59 0.68 0.70 0.26 0.74 0.31 0.65

 Adaptability of interpersonal relationship
	 It	can	be	seen	from	table	5	that	the	scores	of	each	sub-dimension	
of	interpersonal	adaptability	of	university	freshmen	are	from	high	to	
low:	teacher-student	relationship,	classmate	relationship,	roommate	
relationship	 and	 heterosexual	 relationship.	 The	 interpersonal	
adaptability	of	university	freshmen	was	measured	by	3	grades,	and	
the	scores	of	each	sub-dimension	were	all	1.5	points	higher	than	the	
average	critical	value.	In	general,	the	score	of	interpersonal	adaptability	
of	university	freshmen	was	at	the	upper	and	middle	level.



230 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

10

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

Table 5 General	 condition	 of	 the	 Interpersonal	 Relationship	
Adaptation	of	University	Freshman

Teachers and 

students relations

Your roommate Classmates Heterosexual 

relationships

M             2.83 2.65 2.67 2.60

SD           0.55 0.39 0.38 0.82

 Current situation of psychological adaptability
	 It	can	be	seen	from	table	6	that	the	scores	of	each	sub-dimension	
of	psychological	adaptability	of	university	freshmen	are	successively	
from	high	to	low:	future	planning,	sense	of	belonging,	role	positioning	
and	 puzzle	 solving.	 The	 psychological	 adaptability	 of	 university	
freshmen	was	measured	by	3	grades,	and	the	scores	of	each	sub-
dimension	were	all	1.5	points	higher	than	the	average	critical	value.	
In	 general,	 the	 score	 of	 psychological	 adaptability	 of	 university	
freshmen	was	at	the	upper	and	middle	level.

Table 6 General	 condition	 of	 the	 Psychological	 Adaptation	 of	
University	Freshman

Sense of belonging Role onfused comfort Future planning

M 2.12 1.77 1.61 2.23

SD 0.87 0.35 0.36 0.68
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Conclusions and Suggestions
	 Through	 investigation	 and	 analysis,	 it	 is	 concluded	 that	 the	
freshmen	of	CHONGQING	Technology	and	Business	University	have	
good	adaptability	on	the	whole,	which	is	equivalent	to	the	national	
norm	level.	The	adaptability	of	college	freshmen	has	the	difference	
of	 ability;	 There	 are	 significant	 gender	 differences	 in	 learning	
adaptability.	There	are	significant	differences	 in	life	adaptability	 in	
gender,	 single	 child,	 professional	 category	 and	origin	 of	 students.	
There	are	significant	differences	in	the	adaptability	of	interpersonal	
relationship	between	gender	and	origin	of	students.	Social	support	
is	significantly	correlated	with	college	freshmen’s	adaptability.	These	
differences	 reflect	 some	 rules	 of	 freshmen’s	 adaptation	 to	 the	
university	environment,	and	provide	a	basis	for	educators	to	solve	
the	problems	of	freshmen’s	adaptation.	It	is	a	systematic	project	to	
carry	out	freshmen’s	adaptive	education	in	colleges	and	universities.	
To	carry	out	this	work	well,	countermeasures	should	be	taken	from	
schools,	teachers,	students	themselves	and	other	aspects.

 Research Conclusions
	 The	adaptability	of	college	 freshmen	 is	characterized	by	 the	
difference	of	adaptability,	permeability	of	adaptation	content	and	
duality	of	adaptation	attitude.	The	most	challenging	aspects	in	the	
process	 of	 freshmen’s	 adaptation	 are:	 learning	 initiative,	 life	
coordination	 ability,	 financial	management	 ability,	 heterosexual	
relationship,	and	confusion	solving	ability.
	 Significant	gender	differences	exist	in	the	learning	adaptability	
of	college	freshmen,	and	female	students’	adaptability	to	learning	
style	 is	 better	 than	male	 students’.	 At	 the	 same	 time,	 there	 are	
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significant	differences	in	majors.	Freshmen	of	humanities	and	social	
sciences	have	better	adaptability	to	teaching	methods	than	freshmen	
of	natural	sciences.
	 There	are	significant	differences	in	the	adaptability	of	freshmen	
to	life	in	terms	of	gender,	whether	they	are	the	only	child,	professional	
category	and	student	origin.	The	adaptability	of	boys	to	“collective	
life”	is	better	than	girls;	The	adaptation	of	non-only	children	to	school	
“diet”	is	better	than	that	of	only	children;	The	coordination	ability	
of	freshmen	of	humanities	and	social	sciences	is	better	than	that	of	
freshmen	of	natural	sciences.	College	freshmen	from	big	cities	are	
better	adapted	to	“financial	management”	than	those	from	towns	
and	rural	areas	(Kang	Lifang,	2012).
	 There	are	significant	differences	in	the	adaptability	of	interpersonal	
relationship	 between	 freshmen	 in	 terms	 of	 gender	 and	 origin	 of	
students.	Male	students	are	better	than	female	students	in	adapting	
to	 the	“teacher-student	 relationship”.	College	 freshmen	 from	big	
and	middle	cities	are	better	adapted	to	“heterosexual	relationship”	
than	those	from	u
	 There	are	significant	gender	differences	in	freshmen’s	psycho-
logical	adaptability,	and	male	students’	adaptability	to	“future	plan-
ning”	is	better	than	female	students’.

 Relevant Suggestions
 Strengthen the cooperation between universities and high 
schools to promote integrated education
	 Some	of	 the	problems	 in	 the	process	of	college	 freshmen’s	
adaptation	can	be	traced	back	to	the	education	effect	of	junior	high	
school,	senior	high	school	and	even	primary	school.	Some	of	the	
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bad	study	habits	and	living	habits	of	college	freshmen	are	usually	
formed	in	middle	school.	Therefore,	the	cultivation	of	adaptability	
should	 be	 started	 from	 primary	 and	middle	 schools,	 and	 the	
educational	cohesion	of	all	kinds	of	schools	at	all	levels	should	not	
be	ignored.	The	key	point	is	to	strengthen	the	linkage	between	college	
education	and	senior	high	school	education.	In	the	process	of	making	
teaching	plan,	determining	teaching	content	and	curriculum	setting,	
we	 should	 combine	 the	 characteristics	 of	 students	 at	 different	
education	 stages	 and	 school	 tasks	 to	make	 reasonable	 training	
objectives.	The	effective	connection	between	college	and	high	school	
is	conducive	to	reducing	the	strangeness	of	high	school	students	to	
college	life	from	the	source.
 Attach importance to individual differences and carry out 
adaptive education in various forms
	 There	are	significant	differences	in	the	adaptability	of	freshmen	
in	terms	of	demographic	variables	such	as	gender,	major	category,	
place	 of	 origin	 and	 accommodation	 type	 of	 senior	 high	 school.	
Therefore,	 colleges	 and	 universities	 should	 not	 only	 carry	 out	
collective	adaptive	education	for	all	 freshmen,	but	also	carry	out	
classified	education	or	individual	counseling	according	to	different	
types	of	freshmen.	Grasp	the	characteristics	and	practical	needs	of	
different	 types	of	university	 freshmen,	 and	carry	out	 the	work	of	
adaptation	 of	 university	 freshmen.	On	 the	 one	 hand,	we	 should	
carry	out	various	forms	of	collective	education.	On	the	other	hand,	
adaptation	 guidance	 should	 be	 carried	 out	 according	 to	 the	
adaptability	differences	of	freshmen.
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 Advocate parent-school cooperation to form joint 
educational forces
	 Family	education	plays	an	irreplaceable	role	in	cultivating	and	
improving	 children’s	 social	 adaptability.	 According	 to	 the	 survey	
results,	 family	 support	was	 significantly	 positively	 correlated	with	
freshmen’s	“hygiene	habits”,	“group	living”,	“coordination	ability”,	
“heterosexual	relationship”	and	“future	planning”.	Therefore,	parents	
must	change	inappropriate	family	education	ideas	and	practice,	attach	
importance	to	cultivate	their	various	aspects	ability	to	adapt,	in	the	
process	of	meeting	people	 to	cultivate	children’s	 inclusive	heart,	
cultivate	their	independent	thinking,	independent	processing	in	life	
diet	daily	life	ability,	cultivate	their	ability	of	compressive,	learn	the	
necessary	self	psychological	adjustment.
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Abstract
	 The	purpose	of	this	research	is	to	examine	which	factors	from	
the	board	 of	 directors’	 characteristics	 encourage	 results	 on	 good	
corporate	 governance.	 	 Data	was	 collected	 from	 508	 companies	
listed	on	the	Stock	Exchange	of	Thailand	from	yearly	reports	and	
form	56-1.	The	independent	variables	include	women	on	the	board,	
age,	postgraduate,	education	field,	political	connections,	board	tenure,	
and	board	compensation,	while	corporate	governance,	as	measured	
by	the	corporate	governance	score,	is	the	dependent	variable.	The	
study	 is	 based	 on	 the	Upper	 Echelon	 Theory	 and	 uses	multiple	
regression	analysis	for	hypothesis	testing.	The	results	of	the	study	
show	that	women	on	the	board,	board	members	who	graduated	in	
the	 engineering	 and	 business	 fields,	 and	 compensation,	 have	 a	
positive	effect	on	corporate	governance	score.	The	finding	of	 the	
research	can	be	used	as	a	guideline	for	selecting	people	to	be	on	
the	board	of	directors	in	the	context	of	gender,	field	of	graduation,	
compensation,	and	have	the	basis	of	improving	their	work	with	good	
corporate	governance.
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Introduction 
	 Business	entities	play	an	important	role	and	significantly	affect	
employment	and	 taxation.	There	are	many	firms	 that	have	been	
operating	for	a	long	period	of	time	and	are	able	to	generate	income	
for	both	the	firms	themselves	and	their	owners,	whereas	some	firms	
have	failed	and	closed	down,	negatively	affecting	the	economy	and	
society.	One	of	the	most	important	aspects	of	the	company	operation	
is	the	role	of	the	board	of	directors,	which	has	a	duty	to	professionally	
manage	the	firm	in	order	to	benefit	the	organization	and	business	
owners	 through	 operational	 transparency,	 honesty,	 and	 ethical	
behavior.	However,	some	firms	have	suffered	negatively	from	non-
transparency	in	management	by	the	board	of	directors.	A	prominent	
example	of	this	can	be	found	in	2001,	when	Enron	Corporation,	an	
American	energy	and	services	company,	declared	bankruptcy	due	to	
the	executive	failure	on	accounting	and	financial	mismanagement.	
Another	 infamous	example	 is	the	bankruptcy	of	Parmalat	Dairy,	a	
large	Italian	firm	that	operated	in	the	food	industry	and	was	found	
to	be	guilty	of	financial	fraud	due	to	the	actions	of	the	president	and	
board	 of	 directors,	 who	mismanaged	 the	 company	 investment	
portfolio	to	suit	their	personal	preferences	(Dobson,	2004).	In	1997,	
there	was	an	economic	crisis	in	Thailand	called	the	“Tom	Yum	Goong	
Crisis”.	Unethical	business	practices	were	a	major	factor	affecting	the	
crisis.	 	 After	 the	 financial	 crisis,	 the	 governance	 concept	 called	
“Corporate	 Governance”	 was	 proposed	 to	 guide	 and	 supervise	
businesses	and	offer	supervision	to	enhance	confidence	in	capital	
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markets.	In	determining	corporate	governance,	executives	must	per-
form	transparent	administration	practices	and	act	with	responsibility	
to	 all	 stakeholders,	 and	 fully	 accommodate	 external	 auditors.	
Businesses	are	being	forced	to	change	their	traditional	business	mod-
els	to	remain	competitive	in	the	age	of	the	digital	economy.	Even	
though	 technological	 advancements	 and	 innovation	 can	make	 it	
easier	for	organizations	to	monitor	their	environments,	they	may	run	
into	the	opportunistic	problem	that	agents	face.	This	is	caused	by	
agents	or	managers	who	take	advantage	of	their	positions	by	limiting	
access	to	business	information	to	achieve	their	personal	objectives	
(Osazevbaru	and	Tarurhor,	2020).	Because	of	the	need	to	respond	
quickly	 to	 such	 significant	 changes	 and	 complexity,	 the	 board	 of	
directors	must	adjust	their	administration	of	control	and	supervision	
of	executives	to	maximize	their	effectiveness.
	 In	day-to-day	business,	the	qualifications	of	the	board	of	directors	
have	an	impact	on	operations,	but	it	is	difficult	to	determine	which	
results	 are	 attributed	 to	 which	 characteristics.	 	 Moreover,	 the	
characteristics	of	a	board	member	extend	part	the	ability	to	deliver	
strong	performance	as	efficiently	and	effectively	as	possible.	Thus,	
the	questions	arise:	what	qualifications	do	 the	board	of	directors	
have	that	will	affect	business	performance,	and	what	characteristics	
should	the	board	members	have?		The	characteristics	of	the	board	
of	 directors	 are	 one	 of	 the	most	 important	 factors	 affecting	 the	
administration	of	an	organization	 in	terms	of	decision	making	and	
policy	 formulation.	 The	 properties	 of	 both	 personal	 and	 steering	
committee	characteristics	affect	corporate	governance	and	contribute	
to	the	sustainability	of	the	business.	The	properties	of	the	steering	
committee	and	their	operation	in	good	faith	are	important	factors	
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that	contribute	to	good	managerial	governance.	Thus,	the	objective	
of	this	work	is	to	examine	which	factors	from	the	board	of	directors’	
characteristics	encourage	good	corporate	governance.		

Literature Review
 Upper Echelon Theory
	 The	Upper	Echelon	is	a	theory	that	describes	the	relationship	
between	the	basic	board	of	directors’	characteristics	and	organizational	
performance.	The	theory	believes	that	the	background	of	the	board’s	
characteristics	 can	 predict	 future	 organizational	 performance	
(Hambrick	and	Mason,	1984)	because	the	background	of	the	board’s	
characteristics	are	different	in	each	organization.	If	the	boards	have	
different	basic	characteristics,	they	may	have	a	difference	effect	on	
company	performance	and	sustainability	(Tulung	and	Ramdani,	2016).	
There	 are	 several	 researchers	 who	 have	 recently	 studied	 the	
relationship	 between	 the	 board’s	 characteristics	 and	 business	
performance,	such	as	Herman	and	Smith	 (2015),	who	studied	the	
characteristics	of	leaders	in	terms	of	factors	such	as	work	experience	
and	personality,	and	found	that	they	have	an	impact	on	organizational	
strategy	 and	 decision-making.	 Phan-Udom	 (2019)	 studied	 the	
management	for	the	sustainability	of	the	listed	companies	on	the	
Stock	Exchange	of	Thailand	and	found	that	the	policy	and	leadership	
were	an	important	role	in	the	success	of	the	organization	sustainability.
 Agency Theory   
	 According	 to	 Agency	 Theory	 (Jensen	 and	Meckling,	 1976),	
business	owners	are	incapable	of	making	executive	decisions	in	their	
businesses,	 possibly	 due	 to	 a	 lack	 of	 knowledge,	 capability,	 or	
experience,	and	thus	rely	on	an	agent	to	make	executive	decisions	
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on	 their	 behalf.	 This	 theory	 applies	 to	 the	 concept	 of	 corporate	
governance	for	an	executive	who	works	as	a	business	executive	and	
is	responsible	for	supervising	business	decisions	to	ensure	that	the	
company	operates	efficiently	and	transparently	while	also	preventing	
corruption.	 Separation	 of	 ownership	 or	 shareholder	 and	 control,	
disparate	risk	preferences,	information	asymmetry,	and	moral	hazard	
all	contribute	to	the	appearance	of	a	conflict	of	interest	(Panda	and	
Leepsa,	2017).		The	executive,	according	to	Agency	Theory,	acts	as	
an	 agent,	 whereas	 shareholders	 act	 as	 a	 principle.	 Agents	 are	
accountable	for	operating	efficiently	and	effectively	and	managing	
the	organization	limited	resources	to	achieve	superior	performance,	
financial	 results,	and	continued	access	 to	 the	organization	assets.	
Investors	need	to	quantify	performance	in	order	to	comprehend	the	
agent’s	actions.	As	a	 result,	effective	the	corporate	governance	 is	
required	to	regulate	and	prevent	conflicts	between	the	principal	and	
agent.
 Board of Directors’ Characteristics 
	 The	board	of	directors	is	a	group	of	people	who	act	on	behalf	
of	shareholders	(business	owners)	who	are	responsible	for	formulating	
strategies,	planning	and	business	goals,	monitoring	results,	and	includ-
ing	assigned	people	who	are	under	their	command	to	achieve	goals	
and	lead	the	company	to	sustainability.	The	board	of	directors	must	
act	 as	 organizational	 leaders	 with	 an	 obligation	 to	 control	 and	
scrutinize	subordinates	to	achieve	the	company	objectives	(McFarland,	
1979)	and	have	the	ability	to	persuade	subordinates	to	do	what	the	
board	of	directors	need	 (Huse	and	Gabrielsson,	2012).	The	board	
should	monitor	business	operations	to	ensure	that	the	organization	
performs	with	transparency,	accountability,	and	business	ethics	to	
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meet	the	needs	of	all	stakeholders.	In	this	research,	the	elements	
of	the	board	of	directors’	characteristics	show	the	following:
 1) Gender 
	 The	board	of	directors	is	composed	of	people	from	a	variety	of	
backgrounds,	 encompassing	work	 culture,	 independent	 decision-
making,	creativity,	and	recognition	of	different	points	of	view.	Gender	
can	influence	the	diversity	of	characteristics	found	on	the	board	of	
directors.	There	are	studies	of	women	on	boards	in	terms	of	ethics,	
responsibility,	and	personality,	with	the	assumption	that	they	will	
perform	better	than	men.	Board	gender	has	different	characteristics,	
such	as	female	board	members	being	risk	averse	and	having	better	
bargaining	power	with	stakeholders	(Kanojia	and	Khanna,	2019).	The	
research	by	Jizi	(2017)	found	that	female	gender	on	boards	affected	
corporate	social	responsibility	reporting,	and	the	research	by	Martínez	
and	Rambaud	(2019)	found	that	the	increasing	number	of	women	
on	boards	was	positively	 related	 to	higher	financial	performance.	
Furthermore,	Arayssi,	Jizi,	and	Tabaja	(2020)	found	that	the	female	
gender	on	boards	had	a	critical	effect	on	sustainability,	and	research	
by	(Moreno-Gómez,	Lafuente,	and	Vaillant,	2018)	also	found	gender	
diversity	on	boards	can	affect	business	outcomes.
 2) Age
	 The	age	of	the	board	of	directors	is	one	of	the	most	important	
factors	 that	 affects	 performance,	with	 older	 individuals	 reflecting	
previous	experience	that	represents	various	tasks	or	positions	they	
have	held.	Several	academics	have	studied	the	board	of	directors	at	
various	ages.	For	example,	Cheng,	Chan,	and	Leung	(2010)	discovered	
that	senior	members	of	the	board	of	directors	had	a	significant	impact	
on	company	results	because	they	were	more	likely	to	have	a	wealth	
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of	work	 experience	 accumulated	 through	 competency	 and	 skill.	
According	 to	 the	findings	of	Hafsi	and	Turgut	 (2013),	 senior	board	
members	were	more	sensitive	to	social	 issues	and	more	ready	to	
support	wellbeing	and	encourage	sustainability	activities	than	their	
junior	 counterparts.	 According	 to	 the	 findings	of	Ouma	and	Webi	
(2017),	 who	 researched	 boards	 of	 directors	 age	 diversity	 and	
discovered	that	it	had	a	favorable	impact	on	social	performance.	In	
a	study	by	Beji,	Yousfi,	Loukil,	and	Omri	(2020)	discovered	that	age	
diversity	on	 the	board	of	directors	was	associated	with	 improved	
corporate	governance.	However,	a	young	board	has	the	advantage	
of	excellence,	for	example,	Darmadi	(2011)	found	that	a	young	board	
had	a	positive	effect	on	organizational	marketing.
 3) Education
	 Board	education	 is	 the	knowledge	background	that	 indicates	
the	managers’	ability	 to	work	 to	achieve	business	goals,	because	
education	 can	 represent	 the	 knowledge	 of	 various	 theories,	 and	
clearly	define	the	degree	level	and	study	areas	for	specific	abilities.		
The	nature	of	learning	may	differ	in	teaching	and	practice	of	different	
concepts	according	to	different	disciplines.	Anderson,	Reeb,	Upadhyay,	
and	Zhao	(2011)	found	that	the	board’s	diversity	of	education	has	
added	value	for	business,	as	different	qualities	was	beneficial	for	the	
company	 and	 that	 educational	 knowledge	 would	 fulfill	 work	
objectives.	Prabowo	et	al.	(2017)	found	that	educational	achievement	
had	a	positive	effect	on	CSR	disclosure.		Beji	et	al.	(2020)	found	that	
the	 educational	 level	 of	 the	 director,	 specifically	 post-graduate	
directors,	 had	 a	 significant	 effect	 on	 the	 overall	 CSR	 score.	 This	
research	 divided	 the	 education	 field	 of	 boards	 into	 business	
administration,	science,	accounting,	engineering,	and	others.
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	 In	addition	to	the	differences	in	the	disciplines,	the	research	has	
also	been	carried	out	into	the	board’s	degree	level.	Ujunwa	(2012)	
found	that	CEOs	who	graduated	with	a	Ph.D.	had	a	positive	impact	
on	business	results.	The	research	by	Darmadi	(2013)	showed	that	the	
board’s	 and	 CEO’s	 education	was	 important	 in	 achieving	 strong	
company	 performance	 as	 those	who	 had	 a	 degree	 at	 doctorate	
level	were	better	equipped	than	those	at	other	levels.	The	research	
from	Huang	(2013)	showed	that	a	committee	that	graduated	with	a	
MBA	and	a	degree	in	science	corresponded	with	the	level	of	corporate	
social	 responsibility	 that	 is	 part	 of	 the	 result	 of	 a	 sustainable	
organization.
 4) Political Connections
	 Several	companies	appoint	a	board	of	directors	with	political	
connections.	Therefore,	the	practice	of	having	members	of	the	board	
with	political	connections	is	common	in	Asian	countries,	where	the	
board	of	directors	can	be	key	to	supporting	business	development	
(Espenlaub,	Khurshed,	and	Sitthipongpanich,	2012).	Consequently,	
Sitthipongpanich	and	Polsiri	(2013)	conducted	a	study	on	the	boards	
with	 a	 network	 of	 political	 connections,	 and	 Kim	 and	 Lim	 (2010)	
researched	boards	with	more	government	experience	with	political	
connections	and		found	that	they	had	a	positive	relationship	with	
firm	 performance.	 Furthermore,	 Idris,	 Buchdadi,	 Muttaqien,	 and	
Hariguna	(2020)	investigated	boards	with	political	connections	and	
discovered	a	positive	relationship	between	them	and	firm	performance.
 5) Board Tenure
	 The	operational	efficiency	of	the	board	of	directors	comes	from	
various	 knowledge	 sources	 related	 to	 internal	 and	 external	
organizations	and	the	experience	of	their	position.	Newly	appointed	



246 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

11

ปีที่ 39 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2564

committees	or	short-term	positions	show	little	understanding	of	the	
nature	of	the	business	or	issues	within	the	business,	but	long-term	
positions	may	lead	to	a	deeper	understanding	of	the	business,	which	
leads	to	better	supervision	and	advice	to	prevent	or	resolve	problems	
that	may	arise	in	the	company.	Board	Tenure	is	the	number	of	years	
that	the	board	of	directors	holds	their	respective	positions.	Harjoto,	
Laksmana,	and	Lee	(2015)	and	Fallah	and	Mojarrad	(2019)	found	that	
board	tenure	and	expertise	increased	driving	firm	social	responsibility.	
Rostami,	Rostami,	and	Kohansal	(2016)	found	that	board	tenure	had	
an	effect	on	ROA.
 6) Board Compensation
	 In	Agency	theory,	managers	are	subject	to	certain	ethical	issues.	
They	often	operate	to	benefit	themselves	and	may	always	operate	
in	 the	 best	 interests	 of	 shareholders.	 One	 solution	 to	 solve	 the	
agency	 problem	 is	 to	 provide	 appropriate	 compensation	 for	 the	
board’s	 operations	 to	motivate	 them	 to	work	 efficiently	without	
ethical	issues.	From	previous	research,	Galbreath	(2017)	discovered	
that	board	remuneration	had	a	positive	influence	on	non-financial	
outcomes,	namely	society	and	the	environment,	which	are	generally	
shareholders	willing	to	pay	high	salaries	for	sustainability	activities.	
Sustainability	activities	generally	include	customer	care,	concerning	
for	employee	well-being	and	safety,	and	environmental	protection.	
Since	 they	are	part	of	our	 social	 responsibility,	agency	and	social	
responsibility	 costs	must	 also	be	paid	more	 (Collin,	 Ponomareva,	
Ottosson,	and	Sundberg,	2017)
 Corporate Governance
	 Corporate	governance	is	a	system	that	provides	a	structure	and	
process	 for	 the	 relationship	 between	 the	 board	 of	 directors,	 the	
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executive	director,	and	shareholders	(Zadeh,	Salehi,	and	Shabestari,	
2018)	to	create	a	competitive	advantage	that	drives	company	growth	
and	returns	value	to	stakeholders.	The	board	of	directors	is	responsible	
for	 directing	 and	monitoring	 the	 executive	 director	 to	work	with	
corporate	governance	(Freihat,	Farhan,	and	Shanikat,	2019)	so	that	
they	begin	with	setting	goals	and	assigning	responsibilities	and	roles	
to	 the	 operations	 department,	 including	monitoring	 to	 ensure	
transparency,	 audit	 ability,	 and	compliance	with	board	objectives	
and	do	not	negatively	affect	other	stakeholders.	
 Conceptual Framework
	 The	board	of	directors	is	responsible	for	operating	according	to	
business	 objectives,	 policy	 formulation,	 operational	 processes,	
monitoring,	 and	 follow-up	 operations	 to	 ensure	 the	 company	 is	
operating	with	 transparency,	 honesty,	 and	 accountability.	 Due	 to	
corporate	 governance,	 the	 board	 of	 directors	must	 establish	 a	
monitoring	mechanism	and	follow	up	on	the	implementation	of	the	
system.	If	the	board	of	directors	has	no	qualifications	conductive	to	
efficiency	in	corporate	governance,	it	may	lead	to	a	decline	in	the	
quality	 of	 corporate	 governance.	 The	 related	 board	 of	 directors,	
considering	organization	leadership	and	good	corporate	governance,	
created	the	research	framework	as	shown	in	Figure1.	
 Hypotheses
	 H1:	Having	women	on	the	board	has	a	positive	effect	on	CG	
scores.
	 H2:	Board	members	who	are	over	50	years	of	age	have	a	positive	
effect	on	CG	scores.
	 H3:	Board	members	who	have	higher	than	a	bachelor	degree	
have	a	positive	effect	on	CG	scores.
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	 H4:	 Board	members	 who	 graduated	 in	 business,	 science,	
accounting,	engineering,	and	other	fields	have	a	positive	effect	on	
the	CG	scores.
	 H5:	 Board	members	who	 have	 political	 connections	 have	 a	
positive	effect	on	CG	scores.
	 H6:	Board	tenure	has	a	positive	effect	on	CG	scores.
	 H7:	Board	compensation	has	a	positive	effect	on	CG	scores.

  H6: Board tenure has a positive effect on CG scores. 

  H7: Board compensation has a positive effect on CG scores. 

 

 
Figure 1  Research Framework 
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Research Methodology
 Population and Samples
	 The	research	population	consists	of	688	companies	listed	on	
the	stock	exchange	of	thailand	from	the	annual	report	in	2018	and	
the	cg	scores	were	collected	from	the	thai	institute	of	directors	(iod)	
in	 the	 same	 year.	 	 However,	 The	 175	 companies	 did	 not	 have	
complete	data	and	5	companies	were	removed	due	to	the	problems	
with	data	outlier,	Therefore	 the	508	companies	were	selected	as	
research	samples.
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 Research Instruments
	 The	independent	variables	in	the	research	were	the	proportion	
of	women	on	the	board	of	directors,	the	board	of	directors	who	are	
over	50	years	old	(Bin	Khidmat,	Ayub	Khan,	and	Ullah,	2020),	 the	
board	of	directors	who	have	higher	than	a	bachelor	degree,	education	
of	board	members	in	the	business	field,	education	of	board	members	
in	the	science	field,	education	of	board	members	in	the	accounting	
field,	education	of	board	members	in	the	engineering	field,	education	
of	board	members	in	other	field,	the	board	of	directors	who	have	
political	connections,	average	board	tenure,	logarithm	of	the	average	
board	 compensation,	 the	 dependent	 variable	 is	 the	 CG-Score	
(corporate	 governance	 rating),	which	defines	 score	=	 4	when	 the	
company	has	an	excellent,	score	=	3	when	the	company	has	a	very	
good,	score	=	2	when	the	company	has	a	good,	and	score	=	1	when	
the	company	has	a	satisfactory	and	pass.	Because	the	size	of	the	
company	 and	 type	 of	 industry	may	 affect	 different	 corporate	
governance	scores,	thus	this	study	uses	the	total	assets	and	industries	
group	as	the	control	variables.	
 Data Collection and Analysis
	 The	board	of	directors’	characteristics	were	collected	from	the	
annual	report	and	form	56-1	for	the	year	2018,	whereas	the	CG	scores	
were	collected	from	the	Thai	Institute	of	Director	Association.	Each	
variable	used	for	analysis	was	evaluated	for	a	normal	distribution	
according	 to	 the	 technical	 QQ	 diagram	 and	 histogram	 view	
approximately	 bell-shaped.	 Skewness	 and	 kurtosis	 indexes	were	
assessed	by	skewing	the	index	by	less	than	3	and	kurtosis	index	by	
less	than	8.0	(Kline,	2015).	The	data	was	tested	for	multicollinearity	
problem	 by	 examining	 the	 Pearson	 correlation	 statistics	 of	 the	
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variables,	 which	 revealed	 that	 there	 is	 no	 problem	because	 the	
correlation	coefficients	range	from	-0.28	to	0.49,	and	the	VIF	value	
ranges	from	1.44	to	2.44,	which	does	not	exceed	10.	The	hypothesis	
testing	uses	Multiple	Regression	to	analyze	available	variable	data	
from	the	research	framework.

Results 
 Descriptive Statistic 
	 The	descriptive	statistics	of	the	board	of	directors’	characteristics	
that	 encourage	 good	 corporate	 governance	 results.	 The	 average	
proportion	of	women	on	boards	 is	0.27,	board	members	over	50	
years	old	is	0.79,		board	members	with	a	postgraduate	degree	is	0.64,	
board	members	who	have	a	business	degree	is	0.54,	board	members	
with	a	science	degree	is	0.09,	board	members	who	have	graduated	
in	the	accounting	field	is	0.13,	board	members	who	have	a	degree	
in	engineering	is	0.19,	board	members	who	have	graduated	in	other	
fields	is	0.20.	The	average	proportion	of	politically	connected	board	
members	is	0.17,	board	tenure	is	9.65	years,	and	CG	score	is	2.72.			
According	to	descriptive	statistics,	the	majority	of	board	members	
are	male,	over	50	years	old,	have	a	postgraduate	degree,	and	have	
a	degree	in	business.	A	few	of	the	boards	have	a	political	connection,	
have	 around	 10	 years	 of	 experience	 on	 boards,	 the	 board’s	
compensation	is	around	720,000	THB,	and	the	CG	scores	are	very	
good.The	majority	of	research	samples	are	from	service	companies,	
while	the	minority	are	from	consumer	and	technology	companies.
 Effect Of Board Of Directors’ Characteristics On CG SCORE
	 Table	1	 showed	 that	 the	model	was	accepted	with	F=6.236	
(p-value	=	.00)	and	AdjustR2=0.19	and	WOMEN	had	a	positive	effect	
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on	CGSCORE	(Beta=0.09	p-value	<	.05),	and	BUSINESS	had	a	positive	
effect	 on	 CGSCORE	 (Beta=	 0.11	 p-value	 <	 .05),	 ENGINEERING	 had	
a	positive	effect	on	CGSCORE	 (Beta=0.13	p-value	<	 .05),	 and	Log	
Compensation	had	a	positive	effect	on	CGSCORE	(Beta=0.21	p-value	
<	.05).

Table 1	 Multiple	Regression	Analysis

Variables Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t p-value  Collinearity Statistics 

Testing

B Std. Error Beta Tolerance VIF

(Constant) 1.32 0.43   3.03 0.00 0.86 1.15

WOMEN 0.56 0.26 0.09 2.12 0.03 0.78 1.27

AGEOVER50 0.17 0.25 0.03 0.68 0.49 0.53 1.87

POSTGRADUATE 0.19 0.25 0.04 0.74 0.45 0.50 1.98

BUSINESS 0.55 0.27 0.11 1.99 0.04 0.81 1.22

SCIENCE 0.29 0.35 0.03 0.82 0.40 0.86 1.15

ACCOUNTING 0.27 0.35 0.03 0.77 0.44 0.65 1.53

ENGINEERING 0.71 0.27 0.13 2.62 0.00 0.66 1.49

OTHER -0.16 0.32 -0.02 -0.50 0.61 0.75 1.31

POLITIC 0.09 0.25 0.01 0.35 0.72 0.74 1.34

TENURE -0.01 0.00 -0.05 -1.26 0.20 0.53 1.88

LogCOMPENSATION 0.45 0.11 0.21 3.82 0.00 0.48 2.07

LogTOTALASSET 0.23 0.07 0.18 3.13 0.00 0.42 2.36

DM_CONSUMER 0.04 0.19 0.01 0.21 0.83 0.62 1.60

DM_FINANCIAL -0.07 0.17 -0.02 -0.44 0.65 0.53 1.87

DM_INDUSTRIAL -0.22 0.15 -0.09 -1.44 0.14 0.40 2.44

DM_PROPERTY -0.16 0.15 -0.06 -1.03 0.30 0.40 2.44

DM_RESOURCE -0.02 0.19 -0.00 -0.14 0.88 0.50 1.96

DM_SERVICE -0.02 0.15 -0.01 -0.16 0.87 0.39 2.56

DM_TECHNOLOGY -0.04 0.18 -0.01 -0.21 0.82 0.61 1.63

Adjusted R2 =  0.19

F =6.236 (p-value = .000)

Dependent Variable : CGSCORE

DM_ARGO was omitted to process with the statistic criteria.
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Hypothesis Testing 
	 According	to	Table	1,	the	accepted	hypotheses	are	as	follows.	
Hypothesis	H1	women	on	the	board	has	a	positive	effect	on	CG	score.	
Hypothesis	H4	board	members	in	the	business	and	engineering	fields	
have	a	positive	effect	on	CG	score.	Hypothesis	H7	board	compensation	
has	a	positive	effect	on	CG	score.	

Conclusion and Discussion
	 This	 research	objective	 is	 to	examine	which	factors	 from	the	
board	of	directors’	characteristics	encourage	results	on	good	corporate	
governance.	The	following	are	the	findings	of	hypothesis	testing:	1)	
The	proportion	of	women	on	boards	improves	corporate	governance.	
2)	The	proportion	of	the	board	of	directors	who	have	a	business	or	
engineering	 background	 has	 a	 positive	 impact	 on	 corporate	
governance.	3)	The	compensation	of	the	board	of	directors	has	a	
positive	impact	on	corporate	governance.
	 Women	 on	 board	 influences	 corporate	 governance	 because	
women	have	good	relationships	with	shareholders	and	understand	
the	business	environment.	This	 is	 consistent	with	 the	 research	of	
Srinidhi,	Gul,	and	Tsui	(2011),	who	found	that	women	on	the	board	
resulted	 in	 quality	 profit	 and	 income	which	 resulted	 from	 good	
corporate	governance.	Smith,	Smith,	and	Verner	(2006)	stated	that	
women	on	the	board		have	enhanced	understanding	of	the	business	
environment.	Ullah,	Muttakin,	and	Khan	(2019)	found	that	women	
on	the	board	resulted	in	corporate	social	responsibility	disclosures.	
	 The	educational	background	of	the	board	can	indicate	the	depth	
of	 knowledge	 within	 the	 various	 disciplines	 that	 can	 assist	 in	
understanding	and	monitoring	 the	business.	 Board	members	who	
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graduated	from	the	business	administration	field	influenced	corporate	
governance	due	 to	having	 studied	business	 administration	whose	
course	curricula	often	promotes	ethics.	 	Matten	and	Moon	(2004)	
found	that	most	business	schools	around	the	world	have	begun	to	
integrate	CSR	 into	 their	curriculum	and	the	 research	of	Beji	et	al.	
(2020)	 found	 that	 business	 education	 background	 is	 positively	
associated	with	corporate	governance	dimension.	Board	graduation	
from	 the	 engineering	 field	 has	 a	 significant	 effect	 on	 corporate	
governance	 because	 board	members	 that	 graduated	 from	 the	
engineering	field,	generally	have	the	skills	to	create	useful	inventions	
that	can	add	value	to	the	organization,	concepts	for	preserving	the	
environment,	ideas	for	working	improvements,	and	present	solutions	
to	 conserve	 energy	 for	 the	 organization,	 and	 they	will	 help	 an	
organization	achieve	the	results	of	good	corporate	governance.	The	
findings	are	consistent	with	the	findings	of	Koyuncu,	Firfiray,	Claes,	
and	Hamori	(2010),	who	studied	and	found	that	firm	performance	
managed	by	CEOs	with	an	engineering	education	performed	better	
than	those	with	other	backgrounds,	as	well	as	the	findings	of	Zaidi,	
Azouzi,	and	Sadraoui	(2021),	who	discovered	that	board	members’	
engineering	education	was	related	to	firm	performance.
	 Finally,	in	terms	of	board	compensation,	the	board	of	directors	
appointed	 to	 be	members	 of	 the	 board	 of	 directors	must	 have	
knowledge,	skills,	and	expertise	in	various	disciplines.	Because	the	
hiring	of	the	board	of	directors	requires	the	payment	of	compensation,	
business	owners	usually	consider	previous	performance	and	ensure	
that	compensation	is	consistent	with	other	companies	in	the	same	
industry.	The	research	findings	show	that	board	compensation	is	one	
of	the	factors	that	affects	corporate	governance.	This	is	consistent	
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with	the	research	of	Barontini	and	Bozzi	(2008),	who	found	that	board	
compensation	and	corporate	governance	of	companies	listed	in	Italy	
had	a	positive	effect	on	corporate	governance.	Adeusi,	Igbekoyi,	and	
Olusola	(2019)	found	that	board	compensation	had	relationship	with	
the	corporate	governance	mechanisms.

 Contribution
	 1)	Recommendations	for	government	agencies
The	findings	of	this	study	can	be	used	by	the	SEC	in	policy	formulation	
and	 to	 encourage	 companies	 listed	 on	 the	 stock	 exchange	 to	
implement	corporate	governance	principles	in	accordance	with	the	
desired	 objectives	 through	 the	mechanism	 that	 determines	 the	
qualifications	of	the	boards	that	affect	good	corporate	governance.	
Boards	 should	 have	 a	 variety	 of	 characteristics,	 including	 vision,	
knowledge,	experience,	gender	diversity,	and	a	variety	of	educational	
fields,	as	well	as	at	least	one	person	with	expertise	in	direct	principled	
knowledge	of	business.
	 2)	Recommendations	for	the	Industry
	 The	 Thai	 Stock	 Exchange	 has	 classified	 industries	 into	 eight	
groups,	each	with	its	own	set	of	operating	characteristics.	Adopting	
corporate	governance	principles	in	business	will	benefit	all	industry	
groups	because	the	industry	is	highly	competitive	both	in	Thailand	
and	internationally.	The	Corporate	Governance	mechanism	is	a	tool	
for	increasing	competitiveness	and	promoting	the	potential	to	improve	
the	 quality	 of	 operations	 in	 a	 variety	 of	 industries.	 The	 Bank	 of	
Thailand,	 the	 governing	 body	 of	 the	 Department	 of	 Industrial	
Promotion,	an	agency	that	regulates	and	 improves	 industry	group	
competitiveness,	can	use	research	results	as	data	to	determine	the	
board’s	 qualifications.	 Gender	 diversity,	 education,	 age,	 and	
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compensation	are	all	factors	to	consider.	Compensation	has	an	impact	
on	corporate	governance.	
	 3)	Recommendation	for	business	
	 Business	owners	(shareholders)	must	appoint	a	board	of	directors	
to	represent	them	in	setting	the	direction,	goals,	and	supervising	the	
operation	of	management	to	ensure	transparency	and	ethical	work	
while	taking	into	account	all	stakeholder	groups.	

 Future Research
	 For	 future	 research	 studies	 on	 the	 board	 of	 directors’	
characteristics	without	the	CG	Score,	it	may	add	to	variables	such	as	
board	duality,	 board	 size,	 and	 independence	of	 boards,	 or	 other	
factors	related	to	a	board’s	characteristic	variables.
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4. คำสำคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (3-5 คำ ใช เครื่องหมาย semicolon (;) คั่น ระหวางคำ) 

5. บทนำ (ที่มา หรือ ความสำคัญของบทความที่ตองการนำเสนอ)  

6. เน้ือหา (ผูเขียนนำเสนอหัวขอสำคัญที่เกี่ยวของประกอบบทความที่นำเสนอ)  

7. บทสรุป (สรุปประเด็นสำคัญที่ไดนำเสนอจากบทความ โดยสรุปทายบทความอาจต้ังประเด็นคำถาม หรือ 

การสรางความตองการใหผูอานคิดคนหาคำตอบใหมๆ) 

8. เอกสารอางอิง (วารสารรมพฤกษใชรูปแบบ APA 6th) 

 

5. สำหรับบทความปริทัศน-บทวิจารณหนังสือ ผูเขียนจะตองแจงแหลงที่มาโดยละเอียด 

6. วารสารรมพฤกษ  ขขออสสงงววนนสสิิททธธิิ์์ ในการรบัพิจารณาบทความ กรณี  

   6.1  การใชอีเมลและหมายเลขโทรศัพทของผูอ่ืนในการสงบทความ 

   6.2  ไมรับพิจารณาบทความวิจัยในช้ันเรียนและบทความจากงานวิจัยสถาบัน  

   6.3  รับพิจารณาบทความที่เขียนตามรูปแบบของวารสารรมพฤกษเทาน้ัน 

   6.4  รับพิจารณาบทความผานระบบ ThaiJO [https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index]      

         เทาน้ัน 

 
การเขียนเชิงอรรถ เปนการเขียนขอความที่บอกแหลงที่มาของอัญประภาษหรืออัญพจน อาจเปนรายละเอียด

เพิ่มเติมขอความบางแหงในรายงาน ตำแหนงของเชิงอรรถใหเขียนไวทายหนากระดาษแตละหนาโดยเวนหาง

จากขอความในสวนเน้ือเรื่องพอสมควร และมีเสนขีดคั่นเพ่ือมิใหปะปนกับเน้ือเรื่อง  ดังตัวอยางตอไปน้ี    

 

  - เชิงอรรถโยง  (Gross - Reference) คอื การเขียนเพ่ือเช่ือมโยงเน้ือหาใหผูอานสามารถดูหรือ

อานเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจทีชั่ดเจนย่ิงขึ้น โดยมีลักษณะการเขียนดังน้ี  

 

…....…ในการปฏิบัติหนาที่ และการทำงานในหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและผลงานที่ดีแลว 

จะตองมีการบริหารองคกรที่ดี นั้นหมายความวา การดำเนินการจะตองยึดหลักการบริหารงาน1 

......................................................... 
1ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง หลักการบริหารงาน บทที่ 4 หนา 75. 

  

 

 



 
 

 - เชิงอรรถอธิบาย  (Content  Footnote) เชิงอรรถเสริมความที่เปนขอความอธิบายขยายความ

เพ่ิมเติมจากเน้ือหาของรายงานบางตอนที่คิดวาจะชวยใหผูอานเขาใจไดงายขึ้นมีลักษณะการเขียน  ดังน้ี 

 

เลขเรยีกหนงัสือ (Book Number) หรอืเลขผูแตง1 (Author Number) การจัดหนังสือ 

................................................................ 
1เลขเรียกหนังสือหรือเลขผูแตง คือ ตัวเลขที่กำหนดขึ้นแทนตัวอักษรของชื่อ หรือนามสกุล ผูแตง จะใสกำกับ

ตามหลังพยัญชนะตัวแรกของชื่อผูแตงในเลขเรียกหนังสือ 

 

รูปแบบการเขยีนเอกสารอางอิงในเนื้อหาบทความ  

  เอกสารอางอิง เปนการรวบรวมเฉพาะรายการเอกสารที่ถูกอางไวในสวนเนื้อเรื่องเทานั้น ดังน้ัน

จำนวนรายการเอกสารที่อางอิงในสวนทายเรื่องจึงตองมีจำนวนเทากันกับที่ถูกอางอิงไวในสวนเนื้อเรื่อง การ

อางอิงแบบนาม-ป เปนการอางอิงโดยระบุ ชื่อผูแตง และ ปที่พิมพของเอกสาร ไวขางหนาหรือขางหลัง

ขอความที่ตองการอาง เพื่อบอกแหลงที่มาของขอความในเนื้อหานั้น และอาจระบุ เลขหนาของเอกสารที่

อาง ได เพื ่อใหผู อานสามารถตรวจสอบขอมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที ่ใชอางอิงไดจากรายการ 

เอกสารอางอิง (references) หรือ บรรณานุกรม (bibliography)  

ตตััววออยยาางง  (ผูแตง 1 คน) 

  (พรรณี บัวเล็ก, 2559) 

  พรรณี บัวเล็ก (2559) 

ตตััววออยยาางง (ผูแตง 2 คน) หากมีผูแตงมากกวา 3 คน ใหใสช่ือผูแตงทุกคน 

  Dunning and Friedman (2014 : 79-120) 

  (Dunning and Friedman, 2014 : 79-120) 

 

หรือการสรุปเน้ือหามาทั้งหมดเลม ไมใชเฉพาะสวนใดสวนหน่ึงหรือหนาใดหนาหน่ึง ก็ไมตองระบุหมายเลขหนา 

ดังน้ี  

ตตััววออยยาางง    

  (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2558) 

 

กรณีการอางอิงผูแตงเปนชาวตางประเทศใหระบุแตนามสกุล ไมตองใสช่ือแรก 

ตตััววออยยาางง    

  (Hobbs, 2015 : 58 – 81) 

 

กรณีที่ผูแตงมีฐานันดรศักด์ิ ใหคงไวเหมือนบรรดาศักด์ิ/สมณศักด์ิ เดิม ดังน้ี  

ตตััววออยยาางง    

  (หมอมราชวงศปรีดิยาธร เทวกุล, 2558 : 59) 



 
 

 

หรือกรณีผูแตงมียศทางทหาร ตำรวจ ตำแหนงทางวิชาการ คำเรียกทางวิชาชีพ ไมตองใสไว เชน ศาสตราจารย

นายแพทย 

ตตััววออยยาางง    

  (สมชาย ผลเอ่ียมเอก, 2558 : 68) 

 

กรณีอางอิงจากเว็บไซด ใหใสช่ือผูแตง ป พ.ศ. ซึ่งปรากฏที่เรื่องที่สืบคน ดังน้ี  

ตตััววออยยาางง    

  (อาทิตย  ทองอินทร, 2559)  

  สำนักงานสถิติแหงชาติ (2559) 
 

การเขียนเอกสารอางอิง (ทายบทความ) 

  การเขียนเอกสารอางอิง (บรรณานุกรม) ใหเขียนโดยเรียงลำดับตามหลักการเดียวกับการเรียงคำ

ตามลำดับอักษรในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ภาษาไทย) หรือ Dictionary (ภาษาอังกฤษ) โดยคำที่

มีตัวสะกดจัดเรียงไวกอนคำที่มีรูปสระตามลำดับต้ังแต ก-ฉ และ A-Z สวนคำที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะตัวเดียวกัน

เรียงลำดับตามรปูสระที่เรียงในภาษาไทย โดยเรียงภาษาไทยกอนตามดวยภาษาอังกฤษ 

  วารสารร มพฤกษใช ร ูปแบบที ่น ิยมใช ก ันท ั ่วไปทางส ังคมศาสตร  ค ือ APA 6th (American 

Psychological Association) เพื่อในการบันทึกการอางอิงตามมาตรฐานของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 

(TCI) โดยเขียนประเภทการอางอิง ดังตัวอยางตอไปน้ี  

 

หนังสือ  

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือหนังสือ. สถานที่พิมพ : สำนักพิมพ. 

Ex. 

วิจารณ พานิช. (2556). สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21. นนทบุรี : บรษิัท เอส.อาร.พริ้นต้ิงแมสโปรดักส   

       จำกัด. 

 

บทความในหนังสือ วารสาร และนิตยสาร 

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปที่(ฉบับที่), หนา. 

Ex.  

อมรรัตน กุลสจุริต. (2559). ระบบการตรวจสอบทรัพยสนิและหน้ีสินของรัฐมนตรี. รมพฤกษ, 34(1), 209- 

        234. 
 

 

 

 



 
 

วิทยานพินธ 

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือวิทยานิพนธ. คณะ/ช่ือสถาบัน-มหาวิทยาลัย, สถานที่พิมพ. 

Ex. 

วริศรา ศิริมังคละ. (2552). บทบาทของผูบริหารกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะศิลปศาสตร  

        มหาวิทยาลัยเกริก, กรงุเทพฯ.      

 

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการ  

ช่ือผูเขียน. (ป). ช่ือบทความ. ช่ือรายงานการประชุม, หนา. 

Ex. 

สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). การละเมิดสิทธิสวนบุคคล : ศกึษากรณีการสงตอขอมูลบนเฟสบุค. การนำเสนอ 

       ผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติประจำป พ.ศ.2559 วันที ่5 พฤศจิกายน 2559 ณ     

       มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600. 
 

เว็บไซต 

ช่ือผูเขียน. เรื่องที่สืบคน. (วัน เดือน ปที่สืบคน) สืบคนจาก ช่ือเว็บไซต (URL). 

Ex. 

ธเนศ อาภรณสุวรรณ. ทรัมปกำลังเผชิญหนากับ “ตุลาการภิวัฒน” ฉบับอเมริกัน?. (14 กุมภาพันธ 2560)  

        สืบคนจาก http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635. 
 

สัมภาษณ  

ช่ือผูถูกสัมภาษณ. ตำแหนง. สัมภาษณ, วัน เดือน ป.  

Ex. 

ประภาส แสงประดับ, ประธานชุมชนวัดบางบัว. สัมภาษณ, 9 ธันวาคม 2558. 
 

หนังสือออนไลน (e Book)  

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือเรื่อง. สืบคนเมื่อ (วัน เดือน ป ที่สืบคน). สืบคนจาก ช่ือเว็บไซต (URL). 

Ex. 

สมนึก อุนแกว. (2556). ทฤษฎีดนตรีแนวปฏิบัติ. (23 กมุภาพันธ 2560). สืบคนจาก  

        http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทความในวารสารออนไลน (e Journal)  

ช่ือผูแตง. (ป). ช่ือบทความ. (วัน เดือน ป ทีส่ืบคน). สืบคนจาก ช่ือเว็บไซต (URL). 

Ex. 

สุจิตรา สามัคคีธรรม. (2559). เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยเครือขายปาชุมชนในเขตรอยตอ 5 จังหวัดภาค 

         ตะวันออก.(22 กุมภาพันธ 2560). สบืคนจาก https://www.tci-haijo.org/index.php/  

         romphruekj/article/view/72599/58412. 

 

การลงรายการผูแตงในเอกสารอางอิง 

1. ชื่อผูแตงชาวไทยลงรายการทั้งชื่อและนามสกุล โดยไมมีคำนำหนา และลงรายการชื่อทุกคนหากมีผูแตง

ต้ังแต 2 คนขึ้นไป  

2. ผูแตงมีคำนำหนา ฐานันดรศักดิ์ หรือบรรดาศักดิ์ ลงรายการทายชื่อ โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น

ระหวางช่ือและฐานันดรศักด์ิหรือบรรดาศักด์ิ 

 

Ex. 

        ถนัดศรี สวัสดิวัตน, ม.ร.ว. 

        สุพัตรา มาศดิตถ, คุณหญิง. 

 

3. ผูแตงที่เปนพระสงฆที่มีสมณศักด์ิใหลงรายการตามเดิม และ ใสช่ือเดิมไวในวงเล็บ  

Ex. 

        สมเด็จพระพุฒาจารย (โต พฺรหฺมรสํี). 

 

4. ผูแตง 2 คน ลงรายการโดยใช คำวา “และ” หรือ “&” เช่ือมทั้ง 2 ผูแตงที่ 1 และ ผูแตงที่ 2   

5. ผูแตงต้ังแต 3 คนขึ้นไป ใชคำเช่ือม “และ” หรือ “&” เช่ือมคนรองสุดทาย และ คนสุดทาย  

6. ผูแตงชาวตางชาติ ลงรายการดวยชื่อสกุล โดยใชเครื่องหมายจุลภาค (,) ตามดวยอักษรยอของชื่อตน  และ

อักษรยอชื่อกลาง (หากมี) ทั้งนี้ การลงรายการชื่อชาวตางชาติสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมของแตละ

ชาติไดตามความเหมาะสม 

7. ผู แตงที ่เปนหนวยงานราชการ องคกร สถาบันตางๆ ลงรายการโดยเรียงลำดับจากหนวยงานใหญไป

หนวยงานยอย โดยเวนวรรคระหวางช่ือทั้ง 2 (โดยใชช่ือเต็มไมใชอักษรยอ)  

8. หนังสือที่ไมปรากฏช่ือผูแตงใหลงรายการโดยใชช่ือหนังสือ และเรียงลำดับตามรายการช่ือผูแตง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวอยางการเขียนบทความ (วิจัย) 
ชื่อบทความ ภาษาไทย (Cordia New 16 pt ตัวหนา) 

ชื่อบทความ ภาษาอังกฤษ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 

ชื่อและนามสกลุ1 (ภาษาไทย Cordia New 16 pt ตัวหนา) 

ชื่อและนามสกุล (ภาษาอังกฤษ Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
1ระบุหนวยงานสังกัดผูเขียน  (ไมระบุสถานภาพ ยศ ตำแหนง คำนำหนาชื่อใดๆ) ท่ีอยู..................................................... 

.........................................โทรฯ : …………… email ………………… (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  Cordia New 14 pt ตัวปกติ) 

 

บทคัดยอ      (ประกอบดวย วัตถุประสงค วธิีดำเนินการวิจยั และผลการวจิัย ไมเกินคร่ึงหนา A4  

                  จำนวนคำ 250-300  Cordia New 16 pt ตัวปกติ)  

 

คำสำคัญ :      ภาษาไทย ไมเกิน 3-5 คำ (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 

 

Abstract      The abstract should be described in 1 paragraph with content including                    

                  Objectives, Methods, and Results. (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 

 

Keywords :    Please type in English not more than 3-5 words. (Cordia New 16 pt ตัวปกต)ิ 
 

บทนำ            (ที่มาและความสำคัญของปญหา) ไมเกิน 1 หนา A4 

                     (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

วัตถุประสงค    (แนวคิดทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ)                                     

(Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

วิธีการวจิัย       (ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บและการวิเคราะหขอมูล)  

           (Cordia New 16 pt ตัวปกต)ิ 
 

ผลการวจิัย       (ผลที่ไดจากการวิจัย อาจแสดงภาพหรือตารางที่สำคัญประกอบการอธบิายผลวจิัย) 

    (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

บทสรุป  (สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ) (แยกออกเปนหัวขอ)   

            (Cordia New 16 pt ตัวปกติ) 
 

เอกสารอางองิ     (รูปแบบ APA 6th)  

                       (Cordia New 16 pt) 
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Criteria and Writing Pattern for the Article Submission Published in Romphruek Journal 

 

Criteria for the Article Submission for Publishing in Romphruek Journal 

1. The author must pay the fees for the article publishing in Romphruek Journal. 

2. The submitted manuscript must follow the referencing styles used in academic writing set by Romphruek 

Journal. 

3. The author of the submitted manuscript must send :  

3.1)  the complete filled-out article submission form.   

3.2)  the pay-in slip 

3.3)  submit the manuscript to  

       http://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/index (on line).  Please note  

       that the manuscript submitted via e-mail, or post mail, or others will not    

       be selected for publishing in Romphruek Journal. 

4. The process starting from retrieving the submitted manuscript to the peer review evaluation process takes about 

75 days. 

5. The author of the submitted manuscript will receive the letter of acceptance for publishing, when the editorial 

committee has received the revised paper according to the suggestions of the peer reviewers. 

6. The editorial board reserves its rights to consider only the paper received under the above condition. 

 

The Manuscript Submission Guideline for Publishing in Romphruek Journal 
1. The manuscript must be in the fields of humanities and social sciences. 

2. The submitted manuscript must have never been published in any journals nor any types of publication before. 

3. The author of the submitted manuscript must send the manuscript in e-file, and follow the direction below: 

- Type in Microsoft Word Program and the length should not exceed 15 pages (A4) 

- Font: Cordia New/ 16 points (Thai and English) 

- The page margin on four sides is 2.54 cm. or 1 inch (upper, left, right and bottom) 

4. The pattern of the writing should be descriptive.  If the paper derived from the research paper, the author 

should rewrite and present the main point of the research, not only as the summary of the research paper. 

 

The Submitted Research Article Should Have the Following Main Parts (Do Not Put Number 1, 2, 3…in 

the Proposed Manuscript) 

1.  Article Title in Thai and in English 

2.  Name of the Author in Thai and in English 

3. Abstract in Thai and in English (the length of both Thai and English abstract should not exceed one page 

of A4 paper size) 

4. Key Words in Thai and in English [3-5 words, use semicolon (;) between words] 

5. Introduction (Background and Significance of the Study; Review of the Literature; Hypothesis; Objectives of 

the Study; Related Concepts and Theories) 

6. Research Methodology (Population; Samples; Data Collection Method; and Data Analysis) 

7. Results of the Research (the results can include figures or tables together with detailed explanation) 

8. Conclusion (Conclusion; Discussion; Suggestion and Recommendation) 

9. Reference (Romphruek Journal uses the APA Referencing Style 6th. Edition) 

 

 



 

 
 The Submitted Academic Article Should Have the Following Main Parts (Do Not Put Number 1, 2, 3...in     

 the Proposed Manuscript) 

1. Article Title in Thai and in English 

2. Name of the Author in Thai and in English 

3. Abstract in Thai and in English (the length of both Thai and English abstract should not exceed one 

page of A4 paper size) 

4. Key Words in Thai and in English [3-5 words, use semicolon (;) between words] 

5. Introduction (Background and Significance of the Article) 

6. Content (the author presents the main topics related to the article) 

7. Conclusion (Summary of the main issues presented in the article.  The conclusion can be the question 

or the intention to lead the readers to search for the new response) 

8. Reference (Romphruek Journal uses the APA Referencing Style 6th. Edition) 

 5.   In terms of the review article or the book review, the author must notify the sources in detail. 

 6.  The editorial board of Romphruek Journal reserves its rights to accept the manuscript    submitted under the 

following condition: 

6.1 The author uses his/her own e-mail or phone number for submission. 

6.2 The manuscript submitted is not the classroom research nor the institutional research. 

6.3 The manuscript submitted follows the writing style of Romphruek Journal. 

6.4 The editorial board accept for consideration the article submitted via ThaiJO only. [https://www.tci-

thaijo.org/index.php/romphruekj/index] 

Footnotes - are notes placed at the bottom of a page. They cite references or comment on a designated part of the text 

above it.  The footnotes must be placed at the bottom of that page by leaving enough line space to separate the content 

and the footnote by drawing a line, as the example below: 

- Cross-Reference is an instance refers to related information in another text or in the same text 

which enables the readers to get more related or more detailed information.  An example of a 

cross-reference is a citation at the bottom of a page, as shown below 

…In terms of carrying out one’s duty and working in any section in the organization to create efficiency and good 

performance, it is necessary to have good management.  In other words, the operation must rely on the 

principles of magement.1 [In Thai] 

………………………………………………………………….. 
1 See also, Principles of Management, Chapter 4, p. 75 [In Thai] 

- Content Footnote – is used to provide additional information or reference that simplifies or 

supplements information of the text.  An example of a content footnote is a citation at the 

bottom of the page, as shown below: 

Book Number or Author Number1 Book Classification 

……………………………………………………………………….. 
1Book Number or Author Number is a unique code number assigned to the letter of the author’s name and last 

name.  The Book Number or the Author Number is placed after the first alphabet of the author’s name in the 

Call Number. 

 

The Reference Style of In-Text Citation 

 The fact that the documents listed in the reference section are the collection of the documents that have been 

referred only in the text.  The number of the documents listed in the reference section must, therefore, equal to the 

number of the document referred to in the text.  The name-year system is the system of in-text citation appeared in 



 

 
brackets, and consisted of the author(s), and the year of the document publication.  The citation, appeared in brackets, 

can be placed in front of or after the referring statement.  Besides, it can also indicate the page number of the document 

that the statement is referred to facilitate the readers to examine the bibliographical data in the reference or the 

bibliography. 

Example : The in-text citation for one work written by one author : 

     (Punnee Bualek, 2559) 

      Punnee Bualek (2559) 

         

 ขอเสนอ ผูแตงหนึง่คน (ภาษาอังกฤษ) 

                  (Watson, 2008) 

       Watson (2008)  

Example :  The in-text citation for one work written by two authors: 

      (Dunning & Friedman, 2014 : 99-120) 

                  Dunning & Friedman (2014 : 99-120) 

       

 The in-text citation for one work written by three authors or more – write the names of all authors down the 

first time and from then on include only the last name of the first author followed by the words et al. (‘et al’ is Latin for 

‘and other’). 

Example : Research can be defined as a systematic method of creating new knowledge or a way to verify existing 

knowledge (Watson, McKenna & Keady, 2008) 

 

Deciding on a research method demands the researcher consider carefully the problem or area of investigation 

being researched (Watson et al., 2008).  

  

In case that the author summarizes the content of the whole book, not paraphrasing or quoting part of the 

paragraph, identifying page number is not required.  

 The example is as follows: 

       (Tin Prachyapruit, 2558) 

 

In case that the author of the manuscript is foreigner, write his/her last name, year of publication, and page 

number as follows : 

Example :  (Hobbs, 2015 : 58-81) 

  

If the author of the manuscript hold the royal title, or the monk’s rank, maintain his/her royal title or the 

monk’s rank as follows 

Example :  (M.R. Pridiyathorn Devakula, 2558 : 59) 

  

In the case that the author hold the military rank, academic title, or professional title, leave out those rank and 

title as follows: 

Example : (Somchai Phol-iam-ek,  2558 : 68) 

  

In case of the in-text reference from web-site, write down the author of the document and the year appeared in 

the document, as follows: 

Example :  (Arthit Thong-in, 2559) 

                 National Statistical Office (2559) 

 



 

 
Reference List (the Collection of the Reference at the End of the Article) 

 All references or information sources cited in the proposed work need to be listed in the reference list 

at the end of the document under “References” or “Reference List.”   The Reference List provides all the details 

necessary for the readers to locate and retrieve information source cited in the reference list.  The Reference List 

is arranged in alphabetical order of the author’s first name (if the author is Thai) and the author’s last name (if 

the author is non-Thai).  The alphabetical order follows the alphabetical order issued by the Royal Institute 

Dictionary (Thai Language) or Dictionary (English language).  The word with final consonant is placed before the 

word with vowel.  The word begins with the same consonant is placed in order according to the vowel pattern 

in Thai language.  In addition, the Thai authors are placed in front of the International authors 

 In writing the Reference, the author of the proposed work must use the APA 6th. Edition Style (American 

Psychological Association), which follows the Standards of Thai Journal Citation Index Center (TCI) by classifying 

the type of document as follows: 

 

Book 

Author’s name.  (Year of publication).  BBooookk  TTiittllee iinn  IIttaalliiccss.. Place of Publication : Publisher’s name. 

Example : 

Vicharn Panich. (2556).  EEnnjjooyy  lleeaarrnniinngg  iinn  2211tthh..  CCeennttuurryy.  Nonthaburi : S.R. Printing Mass Products, Co. Ltd. (in Thai) 

Collier, A. (2008). TThhee  wwoorrlldd  ooff  ttoouurriissmm  aanndd  ttrraavveell.. Rosedale, New Zealand : Pearson Education New Zealand. 

 

Articles in Books, Journal, and Magazine 

Author’s name. (Year of publication). Title of the Article. NNaammee  ooff  tthhee  jjoouurrnnaall  (( iinn  IIttaalliiccss)),, Volume number (issue no.), 

page numbers.     

Example : 

Amornrat Kulsudjarit. (2559). Assets and liabilities declaration and verification system for ministers. RRoommpphhrruueekk    

                        JJoouurrnnaall, 34(1), 209-234. 

 

Thesis 

Author’s name. (Year of publication). TThheessiiss  TTiittllee  (( iinn  IIttaalliiccss))..  Faculty/Name of the University. Place of Publication 

Example : 

Varisara Sirimangkhala. (2552).   RRoolleess  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwiitthh  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy.. Faculty of  

            Liberal Arts Krirk University,  Bangkok. 

Liou, J. (1993).   EEnnvviirroonnmmeennttaall  kknnoowwlleeddggee,,  aattttiittuuddee,,  bbeehhaavviioorraall  iinntteennttiioonn  aanndd  bbeehhaavviioorr  ooff  pprreesseerrvviiccee  eelleemmeennttaarryy              

                      tteeaacchheerrss  iinn  TTaaiiwwaann,,  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  CChhiinnaa.. Doctoral Dissertation. University of Florida. 

 

Conference Paper 

Author’s name. (Year of publication). TTiittllee  ooff  tthhee  AArrttiiccllee  (( iinn  iittaalliiccss)).. Name of the Conference, page numbers. 

Example : 

สุจิตรา เนตรสกุล. (2559). กกาารรลละะเเมมิิดดสสิิททธธิิสสววนนบบุุคคคคลล::ศศึกึกษษาากกรรณณีีกกาารรสสงงตตออขขออมมููลลบบนนเเฟฟสสบบุุคค.. การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ      

        ประจำป พ.ศ. 2559 วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ, 588-600. 

Williams, & Seary, K. (2010). Bridging the divide : Scaffolding the learning experiences of the mature age student. In J.  

         Terrell (Ed.), MMaakkiinngg  tthhee  lliinnkkss  ::  LLeeaarrnniinngg,,  tteeaacchhiinngg  aanndd  hhiigghh  qquuaalliittyy  ssttuuddeenntt  oouuttccoommeess..  Proceedings of the 9th.  

         Conference of the New Zealand Association of Bridging Educators. Wellington, New Zealand. (pp. 104-116) 

 



 

 
Website 

Author’s name. TTiittllee  ooff  tthhee  aarrttiiccllee  rreettrriieevveedd  (( iinn  IIttaalliiccss)) . (Date, month, year of retrieval) retrieved from name of the 

website (URL). 

Example : 

Thanes Apornsuwan. ททรรััมมปปกกำำลลัังงเเผผชชิิญญหหนนาากกัับบ  ““ตตุุลลาากกาารรภภิิวว ััตตนน””  ฉฉบบัับบออเเมมรริิกกัันน??.  (14 February, 2560) Retrieved from  

          http://www.bbc.com/thai/thailand-38915635 [in Thai]. 

Ministry of Health. (2014). EEbboollaa  ::  IInnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuubblliicc..  Retrieved from http://www.health.govt.nz/your- 

          health/conditions-and-treatments/diseases-and-illness/ebolainformation-public. 

 

Interview การติดตอสื่อสารสวนบคุคล ใหทำ การอางอิงในเนือ้หา (in-text citation) โดยไมตองลง รายการในบรรณานุกรมทายเรื่อง 

(References)  

Interviewer, Position. Interview date, month, year 

Example : 

Praphas Saengpradap, Wat Bang Bua community President. 9 December 2558. [in Thai] 

G. A. Smith, Interview, October 5, 2012 

 

E-Book 

Author of the book. (Year). BBooookk  TTiittllee (( iinn  IIttaalliiccss)) . Retrieved date (date month year). Retrieved from website (URL)  

Example : 

Somnuek Oonkaew. (2556). TThheeoorryy  ooff  pprraaccttiiccaall  mmuussiicc..  (23 February 2560) Retrieved from  

           http://www.ebooks.in.th/mybookshelf.html. [in Thai] 

 

E-Journal 

Author of the article. (Year). AArrttiiccllee  TTiittllee (( iinn  IIttaalliiccss)) . (Date month year of retrieval). Retrieved from name of Website 

(URL).        

Example : 

Sujittra Samakkitham. (2559).    PPoolliittiiccaall  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ffoorreesstt  nneettwwoorrkk  iinn  tthhee  ffiivvee  pprroovviinncciiaall  bboorrddeerrss  ooff  tthhee          

                      eeaasstteerrnn  rreeggiioonn. (22 February 2560) Retrieved from https://www.tci-haijo.org/index.php/romphruekj /article/view     

           /72599/58412. [in Thai] 

 

 

Cataloguing for Author(s) in the Reference List 
1. The name of the Thai author is catalogued both first name and last name, also listed all authors in the case that 

there are more than two authors. 

2. The author with royal title, place the royal title behind his/her last name by placing comma to separate these 

two parts 

Example :     Thanadsri Sawasdiwat, M.R. 

      Supatra Masdit, Khunying 

3. The author who is the monk with the monk’s rank, put the name of the monk’s rank with his real name in 

brackets. 

Example :  Somdet Phra Buddhacarya (Toh Brahmaramsi) 

4. Two authors, place the word “and” or “&” between the name of the first author and the second. 

5. More than three authors, place the word “and” or “&” between the second last author and the last one. 



 

 
6. For the foreign author, place the author’s last name first, followed by comma (,) and the initials.  However, the 

list of the foreign author can be changed according to the style of each nation. 

7. If the author is the official agency, organization, and institute, the list must be in order from the line agency to 

the sub-department.  The name of the two agencies are separated by spacing (the name of the agency is written 

in full). 

8. The book written with unknown author, start with the title of the book and follow in order according to the 

author’s list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sample-Writing of a Research Article 

Article Title : in Thai (Font : Cordia New 16 pt. Boldface) 

Article Title : in English (Font : Cordia New 16 pt. Regular Type Face) 

First and last name1 (in Thai Cordia New 16 pt. Boldface) 

First and last name (in English Cordia New 16 pt. Regular Type Face) 
1 Please indicate only the Office that you work for (do not mention the status, rank, job position, nor the name title) 

Address: ……………………………………………. Tel. No…………………… 

E-mail…………………………………… (Cordia New 14 pt. regular type face) 
 

 

Abstract :  (in Thai) 

 The abstract should be described in one paragraph with content including Objectives, Methods and  

               Results. (Cordia New 16 pt., regular type face). 

Keywords : Please type in English not more than 3-5 words (Cordia New 16 pt. regular type face). 
 

Abstract  : (in English) 

 The abstract should be described in one paragraph with content including Objectives, Methods and  

               Results. (Cordia New 16 pt., regular type face). 

Keywords : Please type in English not more than 3-5 words (Cordia New 16 pt. regular type face). 

 

Introduction   (Background and Significance of Study, Concerning Researches, Hypotheses, Objectives,    

                     Concepts and Theories) 

 The introduction should not exceed one A4 paper size, the content should be about the background and 

the significance of the study (Cordia New 16 pt. regular type face). 
 

Research Methodology  (Population and Sample, Data Collection and Data Analysis) 

                                 (Cordia New 16 pt.  regular type face). 
 

Results of the Research   (The Results of the Research can be shown in figures or tables) 

                                                 (Cordia New 16 pt. regular type face). 
 

Conclusion   (Conclusion, Discussion, Suggestion and Recommendation)      

           (Cordia New 16 pt. regular type face) 
 

Reference   American Psychology Association (APA) 6th. Edition Referencing Style 

                        (Cordia New 16 pt. regular type face) 
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